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Μέγας Αλέξανδρος, ο Σλάβος 
(ένα σκοπιανό ανέκδοτο) 
 
 
Μεγάλη ήταν η επιτυχία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι. Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώσα-

με, πως η Ελλάδα στον δίκαιο αυτόν αγώνα που διεξάγει δεν είναι μόνη της. Έχει πολλούς 

συμμάχους. Όμως η μεγαλύτερη έκπληξη και η μεγαλύτερη για μας ικανοποίηση ήταν η ήτα 

με 3-0 των ΗΠΑ και του Μπους. Στους τρεις στόχους των Αμερικανών η σύνοδος του Βου-

κουρεστίου είπε τρεις φορές όχι. Οι ΗΠΑ δεν είναι πανίσχυρες. Und das ist gut so.  

 

Παρ΄ όλα αυτά το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ δεν λύθηκε. Έγινε όμως ένα πρώτο και μά-

λιστα πολύ μεγάλο βήμα. Σήμερα το θέμα αυτό συζητιέται σε όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. 

Ο ξένος τύπος ασχολείται και θα ασχολείται περισσότερο τις επόμενες μέρες και μήνες με 

αυτό το θέμα. Ακόμη και στους τόπους εργασίας, στα καφενεία και παντού το σκοπιανό θέμα 

θα γίνει πιο συχνά αντικείμενο συζήτησης. Στις συζητήσεις αυτές και στα ερωτήματα των συ-

νομιλητών μας εμείς θα πρέπει να δίνουμε τις σωστές απαντήσεις. Και η απάντηση „ Η 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ“ που χωρίς αμφιβολία είναι πέρα ως πέρα σωστή, δυστυ-

χώς δεν αρκεί για να πάρουμε με το μέρος μας τον  συνομιλητή μας. Στις απαντήσεις μας 

πρέπει πάντα να αναφερόμαστε  στην αληθινή ιστορία. Παραδείγματος χάριν. Πότε ήρθαν οι 

Σλάβοι στα Βαλκάνια; Από πότε ζουν οι Μακεδόνες στην περιοχή αυτή; Πως είναι δυνατόν ο 

Μέγας Αλέξανδρος να ήταν Σλάβος όταν αυτός έζησε περίπου χίλια χρόνια πριν έρθουν οι 

Σλάβοι στην περιοχή αυτή; Ποιος παίρνει σοβαρά τους ψευτο-ιστορικούς των Σκοπίων,;; Στο 

44ο Γερμανικό Ιστορικό Συνέδριο (Halle 2002) οι σύνεδροι ασχολήθηκαν εντατικά με το φαι-

νόμενο της „ ψευτο-ιστορίας „ που σε πολλά κράτη του κόσμου χρησιμοποιείται σαν μέσον 

για την σύσφιξη των ανθρωπίνων σχέσεων μιας κοινωνίας  και για το στήσιμο μιας νέας κοι-

νής ταυτότητας. Αυτό το μέσον χρησιμοποιούν δυστυχώς και οι γείτονές μας. Διδάσκουν  στα 

σχολεία τους μια ψεύτικη ιστορία. Λένε στα παιδιά τους, γνωρίζοντας πως αυτά δεν είναι σε 

θέση να κρίνουν, πως είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι μικροί μαθητές καταπί-

νουν φυσικά σαν αλήθειες όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο και  μεγαλώνουν με το υπε-

ρήφανο αυτό συναίσθημα της μεγάλης και ένδοξης καταγωγής των. Το ότι όλοι  αυτοί οι 



Σκοπιανοί θα αντιδράσουν όταν κάποια μέρα έρθουν αντιμέτωποι με την πραγματική αλήθεια 

είναι λογικό και πρέπει και από μας να γίνει κατανοητό. Στην αρχή θα υποστηρίξουν με φανα-

τισμό αυτά που έμαθαν από τον δάσκαλό τους στο σχολείο. Όμως στην εποχή της πληροφο-

ρικής και του internet  τα ψέματα πολύ εύκολα ανακαλύπτονται και αργά ή γρήγορα διορθώ-

νονται. Έτσι κάποια μέρα θα καταλάβει και ο ίδιος ο Σκοπιανός πως δεν μπορεί να είναι και 

Σλάβος και απόγονος του Μέγα-Αλέξανδρου. Η Ελλάδα λοιπόν έχει πολύ δυνατά επιχειρή-

ματα. Έχει την ιστορική αλήθεια με το μέρος της. Και αν εφαρμόσει  μια σωστή στρατηγική 

και έναν σωστό τρόπο ενημέρωσης, η ημέρα αυτή, η ημέρα λύσης του σκοπιανού προβλή-

ματος,  πολύ σύντομα θα έρθει. (Για τον Σκοπιανό που δεν αισθάνεται ούτε Σλάβος, ούτε Αλ-

βανός, ούτε Βούλγαρος, ούτε, ούτε, αλλά σαν σκέτος Μακεδόνας, τα πράγματα είναι διαφο-

ρετικά, και πρέπει να γίνει μια άλλη συζήτηση).  

 

Ένας από τους λόγους ίδρυσης της ΕΕΕ.ΒΒ  ήταν μεταξύ άλλων και η καλύτερη αξιοποίηση 

των ελλήνων επιστημόνων της διασποράς πάνω σε εθνικά θέματα. Οι έλληνες επιστήμονες 

της Βάδης Βυρτεμβέργης αμέσως μετά την ίδρυση της ΕΕΕ.ΒΒ ασχολήθηκαν εντατικά με το 

θέμα της ΠΓΔΜ και μάλιστα ήταν ο πρώτος ελληνικός σύλλογος της διασποράς που το 1994 

είχε προβλέψει μια „σύνθετη ονομασία“ για την λύση του προβλήματος. (βλέπε ενημερωτικό 

υλικό της ΕΕΕ.ΒΒ στα γερμανικά, 20.03.1994). Οι τότε θέσεις της ΕΕΕ.ΒΒ  πάνω στο Σκο-

πιανό είναι ακριβώς οι σημερινές επίσημες θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης (!!!). Ένας λόγος 

παραπάνω λοιπόν για να συνεχίσει η ΕΕΕ.ΒΒ τον αγώνα της στο εθνικό αυτό ζήτημα και να 

συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση της γερμανικής κοινής γνώμης.  

 

Στο ενημερωτικό υλικό θέλω να προσθέσω και την επιστολή που έστειλε ο Μίκης Θεοδωρά-

κης „προς τους Έλληνες „. Ας μου επιτραπεί όμως να διαφωνήσω ριζικά με εκείνο το κομμάτι 

της επιστολής που αναφέρεται στο κλείσιμο των συνόρων και στην διακοπή των οικονομικών 

και διπλωματικών σχέσεων με τα Σκόπια. Εδώ συμφωνώ απόλυτα με την θέση της ελληνικής 

κυβέρνησης που  όπως δήλωσε η κα Ντόρα Μπακογιάννη είναι ενάντια στο οικονομικό ε-

μπάργκο. Εμείς σαν ΕΕΕ.ΒΒ ήμασταν και το 1994 ενάντια στο οικονομικό εμπάργκο της τότε 

ελληνικής κυβέρνησης. 

 

 

 

Με εκτίμηση 

 

Κώστας Καρράς  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 


