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1. Βανδαλισμός του παγκόσμιου πολιτισμού η «Συμφωνία των Πρεσπών». 
Οι εγκληματικές επιπτώσεις. 

 
March 5, 2019  
Γιώργος Ρωμανός 
Συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής 
 

Η χωρίς προηγούμενο στη διεθνή διπλωματία ανομία-«Συμφωνία των Πρεσπών» αποτελεί και 
βανδαλισμό του παγκόσμιου πολιτισμού, αφού επιχειρείται να εξαλειφθεί με πλαστογραφία 
ένα τεράστιο κεφάλαιό του: ο Μέγας Αλέξανδρος και η Μακεδονία. Ακόμη και τα ασύλληπτα 
πολιτιστικά εγκλήματα με τις ανατινάξεις αγαλμάτων του Βούδα στο Αφγανιστάν και αρχαίων 
ναών σε Ιράκ και Συρία δεν μπορούν να συγκριθούν με τις καταστροφές που επιφέρει αυτή η 
«Συμφωνία». Και τούτο γιατί αγάλματα και μνημεία ξαναγίνονται εκ μίμησης. Ενώ, με τη 
«Συμφωνία των Πρεσπών» επιχειρείται η «ανατίναξη»-ολική διαγραφή από την συλλογική 
μνήμη των λαών της γης, όχι μόνο της διαιώνιας εδαφικής υπόστασης της μίας και μοναδικής 
Μακεδονίας μας, αλλά κυρίως η σκοπούμενη εξαφάνιση όλων των άυλων στοιχείων του 
πολιτισμού και της ιστορίας της. Στοιχεία που επί 2.700 χρόνια συνεχούς μακεδονικής ιστορίας 
δημιούργησαν με αίμα και θυσίες οι μοναδικοί αυτόχθονες Μακεδόνες που είναι Έλληνες και 
μόνο.  

Παρ’ όλα αυτά η αυτουργός της «Συμφωνίας» κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί με διαρκώς 
αυξανόμενο ενδοτισμό το έγκλημά της κομπάζοντας γι’ αυτό.  

Παράλληλα, η μείζον αντιπολίτευση παραμένει στη σκιά των κυβερνητικών αυτουργών 
χωρίς μέχρι σήμερα να σηκώνει την σημαία της «ακύρωσης», πράξη που αφ’ ενός θα 
απάλλασσε την πατρίδα από την εθνική καταστροφή-άγος των «Πρεσπών» και αφ' ετέρου θα 
της έδινε μεγάλη πλειοψηφία στις επερχόμενες εκλογές. Μέχρι στιγμής στη Ν∆ δεν λειτουργούν 
ούτε καν τα στοιχειώδη αντανακλαστικά του κομματικού οφέλους, παρόλο που αυτός ο λόγος 
θα ήταν αίσχιστος προκειμένου για ύψιστο εθνικό ζήτημα. Θα αρκούσε η Ν∆ με το καλά 
οργανωμένο νομικό επιτελείο της να καταγγείλει τις εθνικές και διεθνείς παραβιάσεις που 
υπάρχουν άφθονες στην «Συμφωνία» και να δεσμευτεί ότι ως κυβέρνηση μπορεί να την 
ακυρώσει, όπως έχουμε αποδείξει. Πρωτίστως να καταγγείλει, η Ν.∆., ότι αυτό που έγινε 
εναντίον των μοναδικών αυτοχθόνων Μακεδόνων μας και της Ελλάδος αποτελεί πρωτοφανές 
παγκόσμιο έγκλημα, γιατί δημιουργείται μία πλαστή χώρα, ένα πλαστό έθνος και μία πλαστή 
γλώσσα από το πουθενά, με κλεμμένα υλικά ενός άλλου λαού, του ελληνικού.  

∆εν θα κουραστούμε να τονίζουμε ότι η «Συμφωνία» είναι αποτέλεσμα σφετερισμού της 
εξουσίας και ο σφετεριστής που παραβίασε το Σύνταγμά μας και αδιαφόρησε για τη 
διατρανωμένη βούληση του ελληνικού λαού για ∆ημοψήφισμα δεν είχε δικαίωμα υπογραφής και 
κύρωσης. Πρωτίστως, ο σφετεριστής, δεν είχε δικαίωμα δια της «Συμφωνίας» να παραδώσει σε 
ξένους το όνομα και την ιστορία μιας επιφανούς περιοχής της Ελλάδος -της Μακεδονίας μας- 
διότι αυτά είναι πρωταρχικά δικαιώματα των πολιτών τα οποία συνταγματικά δεν επιδέχονται 
δέσμευση, καθώς είναι συνυφασμένα με την εθνική κυριαρχία του ελληνικού λαού. 

Το όλο ζήτημα πλέον βρίσκεται στα χέρια πολιτών και ενώσεων οι οποίες θα δράσουν την 
κατάλληλη στιγμή με τα μέσα που παρέχει η ∆ημοκρατία. Ο λαός, ως εκλογικό σώμα, οφείλει να 
απαιτήσει από τα κόμματα να σηκώσουν τη σημαία της «ακύρωσης» πριν από τις επόμενες 
εκλογές. Η «ακύρωση» είναι έργο της επόμενης πατριωτικής κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. 
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Οι καθημερινές καταστροφικές επιπτώσεις της «Συμφωνίας», και ο ρόλος των ξένων.  

∆ικαιώνεται ο ελληνικός λαός που απαιτούσε δημοψήφισμα για να καταψηφίσει την κατάπτυστη 
«Συμφωνία», καθώς τα καταστροφικά αποτελέσματά της είναι πλέονκαθημερινά –χιονοστιβάδα: 

1. Στις 22/2/2019, η ρωσική Ιστοσελίδα Sputnik , δημοσίευσε άρθρο ποταμό με τίτλο: «‘‘Ουράνιο 
Τόξο’’ στο Sputnik: Πάνω από 500 χωριά στη Βόρεια Ελλάδα μιλούν τη μακεδονική γλώσσα». 
Σε αυτό ο επικεφαλής του φιλοσκοπιανού κατασκευάσματος «Ουράνιο Τόξο», Π. Βοσκόπουλος, 
θέτει προκλητικά ζήτημα «μακεδονικής» μειονότητας και συγκρίνει την πολιτική του ελληνικού 
κράτους προς τους σλαβόφωνους με αυτή των ΝΑΖΙ απέναντι στους Εβραίους. 

Η ίδια ρωσική Ιστοσελίδα, ένα μήνα πριν, 26/1/2019, αναζητώντας φύλλο συκής για δήθεν «ίσες 
αποστάσεις» είχε παρουσιάσει την αντίθετη άποψη του βουλευτή της Ν∆ Β. Κικίλια ο οποίος 
κατήγγειλε τα ψεύδη των Σκοπιανών Σλαβολαβανών που ομιλούν Βουλγαροσλαβική γλώσσα 
και μόνο. Το πολύ μικρό άρθρο, 191 λέξεων, του Β. Κικίλια δεν μπορεί να συγκριθεί με την 
τεράστια έκταση, 3.261 λέξεις –παρ’ ολίγο βιβλίο– του άρθρου που το Sputnik αφιέρωσε με 
«δημοσιογραφικό πυρετό» και «ενδιαφέρον για την αλήθεια» (ναι…).στο σκοπιανό ενεργούμενο 
Π. Βασιλόπουλο με τις απαράδεκτες, άκυρες και ανιστόρητες απόψεις του.  

2. Στις 24/2/2019, το BBC, με τίτλο «Σλαβομακεδόνες–Η Αόρατη Μειονότητα στην Ελλάδα» 
κάνει μια παθιασμένα υστερική αναφορά σε δήθεν εθνική μειονότητα «Σλαβομακεδόνων» στην 
Ελλάδα, βασισμένο και εμπλουτισμένο(!) με το άρθρο του Sputnik. Το άρθρο του BBC 
αναδημοσίευσε και το ελληνικό CNN Greece, φανταζόμαστε με σπαραγμό ψυχής, λόγω (δήθεν) 
εγκυρότητας του «μοναδικού» ρεπορτάζ. Και ήταν «μοναδικό» γιατί είχε μία μοναδική πηγή, το 
σκοπιανό ενεργούμενο, Π. Βασιλόπουλο. Αποκαλύφθηκε ότι το BBC φρόντισε να εξαφανίσει 
την αντίθετη άποψη του προέδρου της Πανελλήνιας Οργάνωσης Πολιτιστικών Συλλόγων 
Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ), Γ. Τάτσιου, παρόλο που του είχε πάρει συνέντευξη. Άρα διακεκριμένος 
δόλος.  

Τελικά, σε αυτό το εθνοκτόνο για την Ελλάδα δημοσιογραφικό παραλήρημα-
πλαστογραφημάτων απάντησε κατάλληλα η ΠΟΠΣΜ.  

Με δεδομένο ότι το BBC εκφράζει πάντοτε τα αγγλικά συμφέροντα είναι καταφανές, ότι αυτά 
σήμερα ταυτίζονται απόλυτα με την εναντίον της Ελλάδος κομμουνιστική πολιτική, (με 
κορύφωση το διάστημα 1944-’45), του δικτάτορα της Γιουγκοσλαβίας, στρατάρχη Τίτο. Μπορεί 
η «Συμφωνία των Πρεσπών να είναι καταστροφική για την Ελλάδα, προδοτική για τους 
Έλληνες, αλλά αποδεικνύεται η καλύτερη συγκολλητική ουσία μεταξύ της «ιμπεριαλιστικής 
Αγγλίας των στυγνών αποικιοκρατών» (όπως μέχρι «χθες» κατήγγειλε το τροστικιστικό κόμμα 
του ΣΥΡΙΖΑ), και της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με ίδια ιδεολογία.  

Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι η βαθύτατα ευήθης «διορατικότητα» του ΣΥΡΙΖΑ, και προσωπικά 
του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, δεν θα έφερνε με τη «Συμφωνία των Πρεσπών» οφέλη για την 
Αγγλία και τη Ρωσία; Πώς να μη διατρέχει τη ραχοκοκαλιά κάθε Έλλήνα πατριώτη ένα ρίγος 
φρίκης, όταν η Ρωσία και η Αγγλία, οι επί αιώνες πιο αλληλομισούμενες δυνάμεις στην ιστορία 
της ανθρωπότητος, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ συμφωνούν, δια κορυφαίων δημοσιογραφικών μέσων τους, 
και αλληλοσυμπληρώνουν την καταστροφική προπαγάνδα τους εναντίον της Ελλάδος. Κι αυτό 
με πλήρη ικανοποίηση των αμερικανικών ελίτ τις οποίες εκφράζει το CNN. Πόσο άλλο 
παράδεισο να αντέξουν οι Έλληνες;! 

3. Στις 27/2/2019 (Βλ. ελληνική TV Star/News 28/2/29019, 20:04) δρόμοι και πλατείες σε 
Φλώρινα και Σέρρες γέμισαν με προβοκατόρικα, πρακτορικά, ανορθόγραφα φυλλάδια που 
έγραφαν: «ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΙΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ», και απευθύνονταν στα… «μπράκα 



- 3 - 

 

Μακεντόνσκι», δηλαδή στα «αδέλφια Μακεδόνες». Τα υπέγραφε το VMRO Οbedineta που είναι 
η «αριστερή» πτέρυγα του κόμματος του μισέλληνα Γκρουέφσκι. 

4. Ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα, μεταξύ 22/2 και 27/2/2019 ο Τύπος του Σκοπιανού 
κράτους (εντελώς τυχαία… προφανώς και όχι… με οδηγίες ξένων δυνάμεων) κατακλύστηκε 
από άρθρα που αναφέρονταν στη «Μακεδονία του Αιγαίου».  

Σε άρθρο του Steve Pljakas, προέδρου της Ένωσης Σκοπιανών Καναδά, τονίζεται ότι μετά τη 
«Συμφωνία των Πρεσπών» το όνειρο της «Μακεδονίας του Αιγαίου» είναι πλέον 
ζωντανό» [και] «η Μακεδονία του Αιγαίου χωρίζεται στις ακόλουθες περιφέρειες: Καστοριά, 
Κοζάνη, Φλώρινα, Νομού Πέλλας, Κιλκίς Θεσσαλονίκης, Σερρών, ∆ράμας, Καβάλας και 
Χαλκιδικής». Τέτοια επιτυχία ΜΕΤΑ τη «Συμφωνία των Πρεσπών»! 

Εδώ πρέπει να καταγγείλουμε, ότι σύμφωνα με το Άρθρο 6 της κατάπτυστης «Συμφωνίας» θα 
έπρεπε να επέμβει αμέσως (αμελλητί… γράφεται σε αυτό) η Σκοπιανή κυβέρνηση Ζ. Ζάεφ να 
απαγορεύσει τα κείμενα που προβάλλουν αλυτρωτισμό και να επιβάλλει νομικές κυρώσεις οι 
οποίες προβλέπονται από το εν λόγω Άρθρο 6. Παράλληλα, η ίδια κυβέρνηση όφειλε να 
συλλάβει τα μέλη του VMRO Οbedineta τα οποία τύπωσαν και διένειμαν τα προαναφερθέντα 
φυλλάδια. Όμως δεν έκανε απολύτως τίποτε. Αλλά, η μη επέμβαση της κυβέρνησης Ζ. Ζάεφ 
συνιστά μη εφαρμογή του εν λόγω Άρθρου 6, και άρα μία ακόμη ωμή καταπάτηση-παραβίαση 
της «Συμφωνίας».  

Είναι βέβαιο ότι η μεγίστη πλειοψηφία των Ελλήνων, που καθημερινά ονομάζει τη «Συμφωνία» 
«προδοτική», θα έχει στο μέλλον να αντιμετωπίσει θεούς και δαίμονες στο εξωτερικό και το 
εσωτερικό της χώρας μας. Η πλειοψηφία αυτή, σήμερα, 3/3/2019, σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της Public Issue, Γιάννη Μαυρή, είναι 80-85%,πάνω από την Θεσσαλία, και 70% στην 
υπόλοιπη Ελλάδα.  

Στις Πρέσπες άνοιξε ο ασκός του Αιόλου της καταστροφής. Όμως όπως έγινε και στην 
Οδύσσεια η τιμωρία των ενόχων και η αποκατάσταση του ∆ικαίου είναι δύο κεφάλαια που 
έπονται εκείνων των καταστροφών. 

https://professors-phds.com/2019/03/05/βανδαλισμός-του-παγκόσμιου-πολιτισμ/ 

++++++++++++++ 
2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΦΗΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ BBC 

March 7, 2019  

Νίνα Γκατζούλη, Συντονίστρια Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου, ninagatz@comcast.net  
 

Stephen Mulvey, Assistant Editor, BBC Digital, Current Affairs 

3 Μαρτίου 2019 

Αξιότιμε κ. Mulvey, 

Η πεποίθηση του Paul Joseph Goebbels ότι “ένα ψέμα το οποίο επαναλαμβάνεται συχνά γίνεται 
αλήθεια” είναι η παροιμία, υπόλειμμα ενός από τους πιο καταστροφικούς πολέμους (του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου), που όλοι επιθυμούμε η ανθρωπότητα να μην ξαναζήσει ποτέ. Το απόφθεγμα όμως αυτό, 
υποστηρίχθηκε δυστυχώς από την ανταποκρίτρια του BBC στην Ελλάδα, Μαρία Μαργαρώνη, η οποία 
με περισσή αυθάδεια και οίστρο έγραψε ένα επαίσχυντο και άκρως προκατειλημμένο αφήγημα με τίτλο 
“Η αόρατη μειονότητα της Ελλάδας: οι Μακεδόνες Σλάβοι” https://www.bbc.com/news/stories-47258809, 
το οποίο επικεντρώθηκε στη λεγόμενη “μακεδονική” γλώσσα που ομιλείται από τους δήθεν “Μακεδόνες 
Σλάβους” που είναι δήθεν “καταπιεσμένοι” στην Ελλάδα. Το άρθρο επιπλέον τονίζει τις απόψεις της 
συγγραφέως για τη Συμφωνία των Πρεσπών. 

∆εν θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε μάθημα σχετικά με το ιδίωμα που μιλιέται σε κάποια 
παραμεθόρια χωριά της Μακεδονίας κοντά στα σύνορα με τον βόρειο γείτονά της, αλλά θα θέλαμε να 



- 4 - 

 

τονίσουμε μερικά γεγονότα. Η γλώσσα που μιλούσαν οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν ελληνική με δωρικά 
στοιχεία και οι διάφορες επιγραφές αρχαίων ευρημάτων στη Μακεδονία έχουν αποδείξει ακριβώς αυτό. 
Κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρχαν σλαβόφωνος κόσμος στην περιοχή της 
ιστορικής Μακεδονίας και των γύρω περιοχών, οι περισσότεροι με ελληνική εθνική συνείδηση (οι 
υπόλοιποι είχαν βουλγαρική εθνική συνείδηση). Προκειμένου να ξεχωρίζουν τα Ελληνικά που μιλιούνταν 
στην περιοχή από τους σλαβικούς ιδιωματισμούς, τα τελευταία ονομάζονταν “εντόπια” (τοπικό ιδίωμα). 
Αυτά τα ιδιώματα περιείχαν ένα συνονθύλευμα λέξεων που προέρχονταν από τους διάφορους λαούς 
που ζούσαν στην ιστορική Μακεδονία και τις γύρω περιοχές. Ταξιδεύοντας από δυτικά προς τα 
ανατολικά προς τη Βουλγαρία, οι ιδιωματισμοί γίνονταν όλο και περισσότερο βουλγαρικοί. Φυσικά, η 
ύπαρξη αυτών των σλαβικών ιδιωμάτων δεν συνεπάγεται την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας. 

Η δημιουργία μιας Σλαβικής γλώσσας στη δεκαετία του 1940 που φέρει μακεδονικό όνομα ήταν μια 
πολιτική πράξη του κομμουνιστικού καθεστώτος του Γιουγκοσλάβου δικτάτορα Τίτο, ως δικαιολογία της 
ιδέας της Κομμουνιστικής ∆ιεθνούς (ComΙntern) για τη δημιουργία ενός «Μακεδονικού έθνους» στη 
Γιουγκοσλαβία. Η δημιουργία αυτής της γλώσσας περιλάμβανε την κωδικοποίηση της Σέρβο-
βουλγαρικής που μιλιέται στη νότια Γιουγκοσλαβία, σε πολλές περιπτώσεις την σκόπιμη απάλειψη 
Βουλγαρικών στοιχείων, την δημιουργία ενός αλφαβήτου και ακόμη την ανακάλυψη νέων λέξεων.  

Είναι γνωστό ότι ο Τίτο και η ComIntern εποφθαλμιούσαν τις βόρειες ελληνικές περιοχές και ιδιαίτερα την 
Μακεδονία. Αυτό γνωστοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες (που ήταν ο «ηγέτης του Ελεύθερου 
Κόσμου») το 1944 και χαρακτηρίστηκε ως εχθρική πράξη εναντίον της Ελλάδας. Οι Γιουγκοσλάβοι 
υποστήριζαν (οικονομικά και στρατιωτικά) και επηρέασαν τους αυτονομιστές βουλγαρόφιλους ναζιστές 
συνεργάτες οι οποίοι μεταλλάχτηκαν σε κομμουνιστές στη βόρεια Ελλάδα. Αυτή ήταν και η αιτία που 
οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα και τελικά στην πλήρη ήττα των κομμουνιστών από τις 
Ελληνικές Βασιλικές ∆υνάμεις με τη βοήθεια των αμερικανικών και βρετανικών δυνάμεων. Ως 
αποτέλεσμα, πολλοί Έλληνες κομμουνιστές (αυτοαποκαλούμενοι “Μακεδόνες”) έφυγαν στο Σιδηρούν 
Παραπέτασμα για να αποφύγουν τη δίωξη και τα αντίποινα για τα εγκλήματά τους εναντίον του 
ελληνικού έθνους. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα (όπως και κάθε έθνος) έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την 
είσοδο σε εκείνους τους προηγούμενους πολίτες που συνεργάστηκαν με τους εχθρούς του κράτους. 
Κανείς δεν αρνείται την ύπαρξη εκείνων που έφυγαν και των πολύ λίγων που παρέμειναν. Ωστόσο, μια 
εθνική μειονότητα - ειδικά «Μακεδονική» ανάμεσα σε 2,5 εκατομμύρια Μακεδόνες Έλληνες - δεν 
υπάρχει. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το άρθρο της κας Μαργαρώνη δεν ήταν απλώς παραπληροφόρηση, 
αλλά ήταν επίσης προκατειλημμένο. Η αφήγησή της βασιζόταν μόνο σε μια συνέντευξη από κάποιον 
κύριο Φωκά - έναν αυτοαποκαλούμενο “Μακεδόνα” του οποίου η οικογένεια όπως περιέγραψε ο ίδιος, 
ήταν από εκείνες που συνεργάστηκαν εναντίον του ελληνικού κράτους μετά τον ∆εύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Ο άνδρας αυτός, που κατάγεται από τα βόρεια παραμεθόρια χωριά της Ελλάδας, είναι η κύρια 
φωνή της ιστορίας που παρουσίασε η κυρία Μαργαρώνη και περιγράφει πολλαπλές καταγγελίες 
εναντίον του ελληνικού κράτους. Το BBC όμως δεν κάνει τίποτα για να παρουσιάσει τον αντίλογο – 
προωθώντας μόνο την πλευρά του παρτιζάνου κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Τι απέγινε η 
φωνή εκείνων που υπέφεραν κάτω από τον ζυγό των Βουλγαρόφιλων κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών 
Πολέμων, την κατοχή του Άξονα και μετά τον εμφύλιο πόλεμο του οποίου αφορμή ήταν ο κομμουνισμός; 

Προφανώς είναι πιο ενδιαφέρον για το BBC να στηρίξει την άποψη του δήθεν κατατρεγμένου. Αυτό είναι 
απολύτως απαράδεκτο καθώς η ανταποκρίτρια του BBC πήρε συνέντευξη από την κα Νίνα Γκατζούλη, 
Συντονίστρια των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου και από τον κ. Γιώργο Τάτσιο, πρόεδρο της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, στις 8 Σεπτεμβρίου 2018 στη 
Θεσσαλονίκη. Οι θέσεις τους όμως δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ καθώς η συγγραφέας αποφάσισε να 
αποσιωπήσει τη φωνή της μιας πλευράς. Επιπλέον, η κ. Μαργαρώνη δήλωσε ότι το 1913 η Ελλάδα 
«προσάρτησε» τη Μακεδονία αντί να γράψει πως η Ελλάδα απελευθέρωσε τη γη όπου ζούσε 
πλειοψηφία Ελλήνων κάτω από τον ζυγό των Οθωμανών. Προσάρτηση είναι το αφήγημα εκείνων που 
ιστορικά αμφισβήτησαν την κυριαρχία της Ελλάδας στις βόρειες περιοχές της, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που μοιράζονται τις ιδέες του κ. Φωκά.  
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Η «προσάρτηση» συνεπάγεται οικειοποίηση περιοχής που δεν ανήκε στην Ελλάδα πριν. Επιτρέποντας 
αυτή τη ρητορική να προωθηθεί ευρέως από το BBC είναι ντροπή. Αυτό που επίσης προκαλεί έκπληξη 
και ανησυχία είναι το γεγονός ότι παρόλο που αυτές οι συνεντεύξεις έγιναν πριν από καιρό, η 
συγγραφέας τις έθαψε για περίπου έξι μήνες. Τώρα που η Συμφωνία των Πρεσπών έχει γίνει το μήλο 
της έριδος μεταξύ του ελληνικού λαού και ορισμένων κέντρων εξουσίας που την υποστηρίζουν, η ιστορία 
της αποδεικνύεται πως είναι μια προσεκτικά διαμορφωμένη παρουσίαση. Θα αναφερθούμε σε ένα 
τελευταίο σημείο: η φωτογραφία στο άρθρο της που δείχνει «Μακεδόνες [Σλάβους)] το 1947» είναι στην 
πραγματικότητα φωτογραφία Σαρακατσάνων οι οποίοι είναι Έλληνες ποιμένες νομάδες (η ενδυμασία 
τους το δείχνει). 

Κύριε Mulvey, 

Πρακτορεία ειδήσεων όπως το σεβαστό BBC έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν την αμερόληπτη και 
πλήρη αλήθεια ενός θέματος βασισμένου σε επαληθευμένα γεγονότα. Η κα Μαργαρώνη παρουσίασε 
ένα άρθρο το περιεχόμενο του οποίου δεν είναι τίποτα περισσότερο από την δική της γνώμη. Ποιων τα 
συμφέροντα υποστηρίζει; Το BBC μοιράζεται τις απόψεις της; Η υποβολή αναληθών αναφορών από 
πρακτορεία ειδήσεων ανοίγει την πόρτα σε μηνύσεις από εκείνους που τιμούν την αλήθεια και 
επιδιώκουν να την υπερασπιστούν. Με αυτή την ιστορία, η κα Μαργαρώνη απέτυχε ως δημοσιογράφος, 
αλλά μάλλον θριάμβευσε ως ακτιβίστρια. Αυτό αντικατοπτρίζεται αρνητικά στο BBC και όχι μόνο στα 
μάτια ολοκλήρου του ελληνικού έθνους - ένα ελεύθερο έθνος το οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο κάποτε 
βοήθησε να υπερασπιστεί τα δίκαιά του από πράξεις ατόμων της ίδιας ιδεοληψίας με αυτήν του κ. Φωκά.  

Με τιμή, 

ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (Ελλάδα) 

Πρόεδρος: Γεώργιος Τάτσιος 

 

https://professors-phds.com/2019/03/07/απαντηση-των-παμμακεδονικων-ενωσεων/ 

 Εκτυπώσιμα (2 άρθρα): https://www.imdleo.gr/diaf/2019/mak-bandal.pdf 

 


