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ΣΖ ΚΤΡΗΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΚΟΤΛΟΤΡΖ 

 

Η θ. Υξηζηίλα Κνπινύξε κε ην ηεο 25
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2011, αλππόγξαθν ππόκλεκά ηεο πξνο ηηο 

Πακκαθεδνληθέο ΔλώζεηοΤθειίνπ πξνζπαζεί εηο κάηελ λα καο πείζεη πσο δελ δηαζηξεβιώλεηαη ε 

ειιεληθή ηζηνξία ζην ηεηξάηνκν ηεο Κοινής Βαλκανικής Ιστορίας πνπ εθδόζεθε από ην Κέληξν 

Γεκνθξαηίαο θαη πκθηιίσζεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο/Center for Democracy and 

Reconciliation in South East Europe (ΚΓΝAΔ/CDRSEE). 

 

Ο θ. ππξίδσλ θέηαο (Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Βαιθαληθήο Ιζηνξίαο ζην 

Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο)  ζηελ 

«Κξηηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ Δλαιιαθηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Νεόηεξεο 

Ιζηνξίαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο», αλαιύεη εθηελέζηαηα ηα ηέζζεξα βηβιία ηνπ ηεηξάηνκνπ 

θαη ηα βξίζθεη αθαηάιιεια γηα νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα δηδαζθαιίαο, έζησ θαη ζαλ ελαιιαθηηθό 

εθπαηδεπηηθό πιηθό [1].  

 

Δδώ ζα εθζέζνπκε κεξηθέο από ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θ. θέηα: 

 

«πσο πξνθύπηεη από ηελ εηζαγσγή ηνπ δεπηέξνπ ηόκνπ «Έζλε θαη Κξάηε ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξώπε», ηα εζληθά θξάηε ζεσξνύληαη σο παξσρεκέλα κνξθώκαηα θαη ηα έζλε, πνπ ππνηίζεηαη όηη 

δεκηνπξγνύληαη ηερλεηά από ηνπο δηαλννύκελνπο εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ εζληθώλ θξαηώλ, δελ 

είλαη ηζηνξηθέο νληόηεηεο. Έηζη απνλεπξώλεηαη πιήξσο ε εζληθή ηδενινγία θαη ηζνπεδώλνληαη ηα 

ηζηνξηθά έζλε (Έιιελεο, έξβνη, Βνύιγαξνη) κε ηα λέα πνιηηηθά έζλε ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Η 

θαηάξα ηνπ εζληθηζκνύ ζεσξείηαη ε αηηία ησλ ζπλερώλ δηελέμεσλ ζηα Βαιθάληα θαη ε 

απνκπζνπνίεζε ηνπ έζλνπο ε εγγύεζε ηεο ζπκθηιίσζεο θαη ηεο εηξεληθήο ζπλύπαξμεο ησλ 

βαιθαληθώλ θξαηώλ εληόο ηεο Δλσκέλεο Δπξώπεο. Αλ νη αθνξηζκνί απηνί ππνθξύπηνπλ ηηο 

πνιηηηθέο επηδηώμεηο νξηζκέλσλ θύθισλ γηα ην κέιινλ ησλ Βαιθαλίσλ, ν ηζηνξηθόο νθείιεη λα 

αληηδξάζεη.» [1]. 

 

Ο πξνζερηηθόο αλαγλώζηεο δηαβάδνληαο ην ηεηξάηνκν ζα δηαπηζηώζεη όηη ζε πνιιά ζεκεία νη ηδέεο  

πνπ πξνσζνύλ νη ζπγγξαθείο δελ είλαη μεθάζαξεο, δειαδή θάζθνπλ θαη αληηθάζθνπλ. Οξηζκέλεο 

πεγέο πνπ παξαζέηνπλ νη ζπληάθηεο ηνπ δεπηέξνπ ηόκνπ αλαηξνύλ ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπο. Ο θ. 

θέηαο παξαηεξεί: 

 «Η επεμήγεζε ηνπ Γεκεηξίνπ Καηαξηδή (ζ. 30) όηη νη Έιιελεο ρσξίο λα είλαη πνιίηεο, ρσξίο λα 

έρνπλ θξάηνο, απνηεινύλ έζλνο δηόηη έρνπλ έλδνμν εζλνπνιηηηζκηθό παξειζόλ.» [1]. 
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Δπίζεο:  

 

«Οη πνιηηηθνί αγώλεο ησλ Ρνπκάλσλ ηεο Σξαλζπιβαλίαο κε ηελ ππνβνιή θαηαιόγσλ εζληθώλ 

αηηεκάησλ «Supplex Libellus Valachorum» ζηνλ Απηνθξάηνξα ηεο Βηέλλεο γηα ηελ αλαγλώξηζε 

ηεο ηζηνξίαο ηνπο κε ηνπο Ούγγξνπο, ηνπο άμνλεο θαη ηνπο ίθνπινπο (ζζ. 30-31) είλαη ηεθκήξην 

εζληθήο ζπλείδεζεο.» [1]. 

 

ην δεύηεξν ηόκν ππάξρνπλ δηάθνξα επηιεγκέλα θείκελα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ δεκηνπξγία 

θξαηώλ, ην ζύληαγκα, ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο, ζηδεξνδξόκσλ ησλ θξαηώλ, ηα εζληθά 

ζύκβνιά, ηνπο εζληθνύο κύζνπο θηι. Ο θ. θέηαο αλαθέξεη: 

 

«Oη επεμεγήζεηο-θιεηδηά πνπ δίλνληαη είλαη αλεπαξθείο θαη ν αλαγλώζηεο αδπλαηεί λα εληάμεη ηελ 

πεγή ζην αληίζηνηρν ηζηνξηθό πιαίζην ώζηε λα ηελ αμηνινγήζεη δεόλησο. 

 

Πώο κπνξεί γηα παξάδεηγκα ν αλαγλώζηεο λα εθηηκήζεη ηηο απόςεηο ηνπ Μίζηξθσθ γηα ην 

ζιαβνκαθεδνληθό έζλνο ην 1903 (ζ. 52), αλ δελ γλσξίδεη ηα πνιηηηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη ηηο 

ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο.» [1];  

 

Σν αηπρέο απηό θαηαζθεύαζκα ηεο Κνηλήο Βαιθαληθήο Ιζηνξίαο ην νπνίν επηθαλεηαθά θαη 

επηιεθηηθά αλαθέξεηαη ζε ρσξία ηζηνξίαο έλδεθα Bαιθαληθώλ θξαηώλ δελ κπνξεί παξά κόλνλ λα 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο θαινζηεκέλεο ζύγρπζεο ζηνλ αλππνςίαζην καζεηή. Πώο αιήζεηα 

είλαη δπλαηόλ λα ζπκπεξηιεθζεί ε ηζηνξία ηόζσλ Βαιθαληθώλ ρσξώλ ζ’ έλα ηεηξάηνκν ηνπ νπνίνπ 

θάζε βηβιίν πεξηέρεη πεξίπνπ 150 ζειίδεο θαη λα θιεζεί όρη κόλνλ ν καζεηήο αιιά θαη ν θαζεγεηήο 

λα αμηνινγήζνπλ απηόλ ηνλ Bαιθαληθό αρηαξκά; Ο θ. θέηαο αλαθέξεη: 

 

«Καιείηαη ν θαζεγεηήο ή ν καζεηήο λα αμηνινγήζεη ηηο πεγέο, ρσξίο λα γλσξίδεη ηα ηζηνξηθά θαη 

πνιηηηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο». 

 

Kαη ζπλερίδνληαο ηνλίδεη: 

 

«Δπίζεο ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ηα επίκαρα ρσξία νξηζκέλσλ πεγώλ ζθόπηκα παξαιείπνληαη. Γηα 

παξάδεηγκα ζηε Γηαθήξπμε ηεο Πξώηεο Αληηθαζηζηηθήο πλέιεπζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ 

Μαθεδνληθνύ Λανύ ην 1944 (ζ. 124) απαιείθζεθε ην βαζηθό ζεκείν ηεο Γηαθήξπμεο: ε Δληαία 

Μαθεδνλία ζε κηα θνηλόηεηα ησλ ρεηξαθεηεκέλσλ ιαώλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο.» [1] 

 

ύκθσλα κε ην Τπόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 

«Η ίδηα πνηθηιία πεγώλ πεξηέρεηαη θαη ζηα επίζεκα ζρνιηθά βηβιία πνπ έρνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη πνπ δηδάζθνληαη ζήκεξα ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Σν ηεηξάηνκν πεξηέρεη 

θάζε είδνπο ηζηνξηθέο πεγέο αθξηβώο επεηδή ε αλαζύλζεζε ηνπ παξειζόληνο δελ κπνξεί λα 

ζηεξίδεηαη κόλν ζην ιόγν ησλ πνιηηηθώλ θαη ησλ δηπισκαηώλ αιιά θαη ζηηο καξηπξίεο ησλ απιώλ 

αλζξώπσλ. Οη ηζηνξηθνί ζήκεξα αμηνπνηνύλ θάζε θαηάινηπν ηνπ παξειζόληνο γηα λα γξάςνπλ ηελ 

ηζηνξία. Ο Σύπνο απνηειεί βαζηθή ηζηνξηθή πεγή θαη γη' απηό ην ιόγν έρεη αμηνπνηεζεί ζε κεγάιν 

αξηζκό δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. ήκεξα, ηζηνξηθή πεγή απνηεινύλ πιένλ 

θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία». 

 



ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

Αξζξνγξαθία εθεκεξίδσλ θαη ην δηαδίθηπν ρσξίο αθαδεκατθή θξηηηθή δελ είλαη έγθπξε πεγή 

γηα νξζή εμαθξίβσζε ηζηνξηθώλ πεξηζηαηηθώλ. Πνιιά άξζξα εθεκεξίδσλ είλαη πνιηηηθήο 

πθήο θαη δελ αληηθαηνπηξίδνπλ απαξαίηεηα ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ζα είλαη πξαγκαηηθόηεηα αλ ύζηεξα από 100 ρξόληα ππάξμνπλ άξζξα πσο ε Διιάδα 

έζεζε βέην ελαληίνλ ηεο έληαμεο ηεο ΠΓΓΜ ζηε ύλνδν Κνξπθήο ζην Βνπθνπξέζηη ην 2008; 

Απηό αθξηβώο ππνζηεξίρζεθε από πνιιέο ειιεληθέο εθεκεξίδεο γηα εζσηεξηθή πνιηηηθή 

θαηαλάισζε.  

 

Δπίζεο, ε πληαθηηθή Δπηηξνπή ζηε δηαδηθηπαθή έθδνζε ησλ New York Times έγξαςε 

άξζξν κε ηίηιν «Νηξνπή ζηελ Διιάδα λα θαηεγνξεί ηε Μαθεδνλία» (3 Απξηιίνπ 2008) [2]. 

Έλα άιιν παξόκνην άξζξν κε ηίηιν «Άιιν Ρήγκα κεηαμύ Διιάδαο θαη Μαθεδνλίαο» ηνπ 

Craig Whitlock ηεο Washington Post αλαθέξεη δειώζεηο θνπηαλώλ αθηηβηζηώλ πνπ 

βεβαηώλνπλ πσο ε Διιάδα πξνθάιεζε γελνθηνλία ζηνπο «Μαθεδόλεο» [3]. Ζ Ginanne 

Brownell αξζξνγξάθνο ζην πεξηνδηθό Newsweek ζε άξζξν ηεο κε ηίηιν «Ση ππάγεηαη ζ’ έλα 

Όλνκα;», αλαθέξεη επίζεκε δειώζε ηνύ Yπνπξγνύ Eμσηεξηθώλ ηεο ΠΓΓM, Antonio 

Milososki, πσο δελ ππήξρε πεξηθέξεηα Μαθεδνλία ζηελ Διιάδα πξηλ ην 1988 [4].   

 

Ζ έξεπλα κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη αθόκε ρεηξόηεξε δηόηη νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα δεκνζηεύζεη 

νηηδήπνηε θαη λα ην δηαλέκεη παληνύ. Πξέπεη εκείο λα ρξεζηκνπνηνύκε απηέο ηηο πεγέο ην ίδην 

εύθνια κε ην ΚΓΝAΔ πνπ εμέδσζε ηελ Κνηλή Βαιθαληθή Ηζηνξία; Δλώ νξηζκέλεο 

εθεκεξίδεο παξνπζηάδνπλ  ηζνξξνπεκέλε αξζξνινγία, πνιιά απηνηειή άξζξα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ην ΚΓΝAΔ δελ είλαη άξζξα θύξνπο. Δίλαη αλεύζπλν λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο βηβιηνγξαθία ζε βηβιίν ηζηνξίαο απηέο νη πεγέο νη νπνίεο δελ ηπγράλνπλ 

αθαδεκατθήο θξηηηθήο. 

  

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 

«Πνπζελά ζηα βηβιία δελ επηρεηξείηαη απηή ε πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο. Αληίζεηα, ε ηζηνξία, ζηα 

βηβιία απηά, πξνβάιιεηαη σο κάζεκα εζληθήο απηνγλσζίαο. Τπνζηεξίδεηαη ε άπνςε όηη νη καζεηέο 

όισλ ησλ ρσξώλ ηεο πεξηνρήο -θαη όρη κόλν ηεο Διιάδαο πξνθαλώο- ζα πξέπεη λα δηδαρζνύλ ηελ 

ηζηνξία ησλ γεηηόλσλ ηνπο αιιά θαη ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ θόζκνπ, γηα λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα 

ηελ ηαπηόηεηά ηνπο. Ξεθηλώληαο από ηελ εζληθή ηαπηόηεηα, νη καζεηέο θαινύληαη λα αληηιεθζνύλ 

όηη ππάξρνπλ ηαπηόρξνλα πνιιέο ηαπηόηεηεο (εζληθή, ηνπηθή, επξσπατθή). Η γλώζε όηη ππάξρνπλ 

θαη άιιεο ηαπηόηεηεο (ηνπηθή π.ρ. θξεηηθή, πνληηαθή θ.ν.θ.) δελ ζπλεπάγεηαη πξνθαλώο αθύξσζε 

ηεο εζληθήο». 

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

Απηό δελ γίλεηαη κέζα από ηηο ζειίδεο  ηεζζάξσλ βηβιίσλ ησλ 150 ζειίδσλ ησλ νπνίσλ νη 

ζπγγξαθείο πξνσζνύλ ηελ ηζηνξία έλδεθα ρσξώλ ηεο πνιύ επαίζζεηεο πεξηνρήο ησλ 

Βαιθαλίσλ ηα νπνία δελ θάλνπλ ηίπνηε άιιν από ην λα πξνθαινύλ ζύγρπζε ζηνλ καζεηή αθνύ 

δηέπνληαη από έλα  ειεγρόκελν ράνο. Οη εκπλεπζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ή ζπγθεθξηκέλα ε 

θπξία Κνπινύξε) δεηνύλ από παηδηά λα απνθαζίζνπλ γηα ζέκαηα πνπ απαηηνύλ βαζηά γλώζε 

θαη νξζή θξίζε.    



Αλαξσηηόκαζηε γηαηί ε θ. Κνπινύξε δελ απάληεζε ζην ζρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ 

Δλώζεσο πσο «ε Σνπξθία θαη ε Βνπιγαξία δελ πξνσζνύλ ην ηεηξάηνκν ζην δηθό ηνπο 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, αλ θαη ην ηεηξάηνκν ηάζζεηαη ππέξ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ρσξώλ»; 

Απηό είλαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο πσο πξέπεη λα κάζνπκε ηελ ηζηνξία όισλ ησλ 

ρσξώλ ηεο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε εηξήλε θαη θαηαλόεζε ζηελ πεξηνρή. Δάλ 

είλαη έηζη ηόηε γηαηί ην ΚΓΝAΔ επέιεμε ηελ κε πξνώζεζε απηώλ ησλ βηβιίσλ ζε ρώξεο κε 

ηηο νπνίεο ε Διιάδα ζπγθξνύζηεθε ζε δηάθνξεο επνρέο θαη πνπ δηακόξθσζαλ ηε Νεόηεξε 

Διιεληθή Ηζηνξία; Απηέο νη παξαιείςεηο είλαη πεξίεξγεο λα πνύκε ην ιηγόηεξν θαη απμάλνπλ 

ηελ ππνςία καο σο πξνο ην πξαγκαηηθό θίλεηξν πίζσ από ην θνηλό έξγν Βαιθαληθήο 

Ηζηνξίαο.    

 

Απηό όκσο πνπ είλαη πην πεξίεξγν είλαη πσο ην ηεηξάηνκν ησλ Tνπξθηθώλ εθδνρώλ δελ 

θνξηώλεηαη  εληειώο ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ έθδνζε. Πην ζπγθεθξηκέλα κόλνλ ην πξώην βηβιίν 

κε ηίηιν «Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία» επηηξέπεη ζρεδόλ νιόθιεξε ηε θόξηηζε, ελώ ηα ινηπά 

βηβιία επηηξέπνπλ κόλνλ ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ. Απηό ππνλνεί πσο ην ηεηξάηνκν δελ ζα 

δηδαρζεί ζην Tνπξθηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Δπνκέλσο γηα πνηνπο είλαη γξακκέλν απηό ην 

ηεηξάηνκν; Μήπσο ην ζρέδην ηνπ ΚΓΝΑΔ είλαη λα πξνσζεζεί ην ηεηξάηνκν ζε ηνπξθηθέο ή 

ηνπξθόθσλεο κεηνλόηεηεο έμσ από ηελ Σνπξθία γηα λα παξαθακθζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί 

θαλνληζκνί θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ζηηο ρώξεο πνπ επηθεληξώλεηαη;  

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

  

«ινη νη κεγάινη εγέηεο ηεο πεξηνρήο είλαη παξόληεο κέζα ζηα βηβιία είηε κε θείκελα είηε κε 

εηθόλεο. Ωζηόζν, θαλείο δελ ακθηζβεηεί όηη θαη νη ιανί, θαη όρη κόλν νη εγέηεο, γξάθνπλ ηζηνξία». 

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

Όρη, όινη νη κεγάινη εγέηεο ηεο πεξηνρήο δελ είλαη παξόληεο. Ζ θ. Κνπινύξε δελ ζεσξεί ηνλ 

Διεπζέξην Βεληδέιν κεγάιν εγέηε; Τπάξρεη κηα απεηθόληζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζην 

ηεηξάηνκν, αιιά δελ ππάξρεη θακηά αλαθνξά γηα ην εγεηηθό ηνπ έξγν. Ζ ζξπιηθή κνξθή ηνπ 

Παύινπ Μειά, ηνπ πην γλσζηνύ Μαθεδνλνκάρνπ, επίζεο ιείπεη, αιιά ε θπξία θαζεγήηξηα δελ 

παξαιείπεη λα αλαθεξζεί ζηνπο θνκηηαηδήδεο. Θα κπνξνύζε ε θ. Κνπινύξε λα αλαιάβεη λα 

γξάςεη ζε θάπνην άιιν ηεηξάηνκν ηη άξαγε ζθεθηόηαλ νη Ναδί ηεο Γεξκαλίαο γηα ηνπο 

Δβξαίνπο; Δμ άιινπ θαηά ηε δηθή ηεο πεπνίζεζε ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε πώο αηζζάλνληαη 

θη απηνί.  

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε:  

 

«Η Διιεληθή Δπαλάζηαζε όρη κόλν παξνπζηάδεηαη αιιά θαηέρεη ηε ζεκαληηθόηεξε ζέζε κεηαμύ 

όισλ ησλ βαιθαληθώλ εζληθώλ θηλεκάησλ». 

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε κέζα απ’ απηά ηα θείκελα είλαη ειιηπέζηαηε θαη όπσο αλαθέξεη ν θ. 

θέηαο «..δελ ππάξρεη θακηά νπζηαζηηθή αλαθνξά...», ελώ  «...ε απηνθξαηνξία παξνπζηάδεηαη 

σο πξόηππν ζξεζθεπηηθήο αλεθηηθόηεηαο θαη πνιππνιηηηζκηθόηεηαο, κε επθαηξίεο 



θνηλσληθήο αλόδνπ ζηελ νζσκαληθή ειίη κέζσ ηνπ παηδνκαδόκαηνο» [1]. Οη ζπγγξαθείο ηνπ 

δεύηεξνπ ηόκνπ ζην ρσξίν ηεο Μαθεδνλίαο πξνσζνύλ ηελ ηδέα ηεο Οζσκαληθήο Μαθεδνλίαο 

θαη όρη ηεο Μαθεδνλίαο πνπ ειεπζεξώζεθε από ηνπο Έιιελεο. Δπνκέλσο ε Σνπξθία έρεη θάζε 

δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ Οζσκαληθή Μαθεδνλία. Ζ πξνώζεζε ηνπ Νεννζσκαληζκνύ, αιιά 

θαη ηνπ Μαθεδνληζκνύ είλαη δηάρπηε ζην βηβιίν, δεκηνπξγώληαο ηελ εληύπσζε πσο ε 

ελζσκάησζε ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θξάθεο ζηελ Διιάδα είλαη παξάλνκε.  

Γελ ππάξρεη πνπζελά ην ηζηνξηθό γεγνλόο πσο ε Μαθεδνλία ήηαλ κηα ειιεληθή πεξηνρή, θάησ 

από ην δπγό ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο γηα ηεηξαθόζηα ρξόληα, θαη πσο ε ειιεληθή 

ιαιηά αθνπγόηαλ ζηελ πεξηνρή πνιινύο αηώλεο πξηλ νη Σνύξθνη εηζβάιινπλ ζηελ πεξηνρή.   

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 

«Δίλαη γλσζηό όηη κεγάιν κέξνο ηνπ ζιαβόθσλνπ πιεζπζκνύ ηεο νζσκαληθήο Μαθεδνλίαο 

πξνζρώξεζε αξρηθά ζηελ εμαξρηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε βνπιγαξηθή ηαπηόηεηα». 

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

Οπσζδήπνηε ε θ. Κνπινύξε πξέπεη λα γλσξίδεη πσο ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο επνρήο δελ 

ππήξρε «νζσκαληθή Μαθεδνλία», αιιά ππήξραλ δύν βηιαέηηα, ην Βηιαέηη ηνπ Μνλαζηεξίνπ 

θαη ην Βηιαέηη ηεο Θεζζαινλίθεο [5]. Απηή θπζηθά ε βαζηθή θαη ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα 

ζηνπο ράξηεο ηνπ δεύηεξνπ βηβιίνπ ζει.25, κε ηίηιν «Ζ αλάδπζε ησλ Νέσλ Βαιθαληθώλ 

θξαηώλ (1804-1862) θαη «ηα Βαιθάληα ύκθσλα κε ηε πλζήθε ηνπ Βεξνιίλνπ (Ηνύιηνο ηνπ 

1978)» ζει. 48, δελ ππάξρεη, αιιά ε ζπγγξαθηθή νκάδα θξόληηζε λα ππάξρνπλ ηα γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο ησλ κεηέπεηηα ρξόλσλ θαη κεηαμύ απηώλ θπζηθά θαη ε 

Μαθεδνλία. ηε ζειίδα 61 «Ζ Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε κεηά ηηο ζπλζήθεο ησλ Βεξζαιιώλ 

θαη ηεο Λσδάλλεο 1923» ε ιέμε «Μαθεδνλία» ζην γεσγξαθηθό ρώξν ηεο πεξηνρήο κεηαμύ 

Κνζόβνπ θαη ΠΓΓΜ είλαη επδηάθξηηε [6].  

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε:  

 

«Σα βηβιία θαιύπηνπλ ηελ πεξίνδν κεηά ην Βπδάληην -από ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε ησλ 

Βαιθαλίσλ θαη ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Απνηεινύλ βηβιία λεόηεξεο ηζηνξίαο θαη όρη 

αξραίαο ή βπδαληηλήο. Σα ζύγρξνλα βαιθαληθά θξάηε πξάγκαηη δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηνλ 19ν θαη 

ηνλ 20ν αηώλα κέζα από ηελ θαηάξξεπζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Δλαληίνλ ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο εμεγέξζεθαλ νη Έιιελεο θαη νη ππόινηπνη βαιθαληθνί ιανί πνιύ κεηά 

ηε δύζε ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο». 

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

Φαίλεηαη πσο ν αθαδεκατθόο όκηινο ηεο θ. Κνπινύξε έπαζε ακλεζία θαη έηζη μέραζαλ νη 

επηζηήκνλεο λα αλαθέξνπλ ηελ Καηαζηξνθή ηεο κύξλεο,  ηε γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ, 

Αζζπξίσλ, θαη Αξκελίσλ - δειαδή ηνπ Υξηζηηαληθνύ πιεζπζκνύ ηεο Μηθξάο Αζίαο. Οη ρώξεο 

ησλ Βαιθαλίσλ πξάγκαηη δεκηνπξγήζεθαλ ην 19ν θαη 20ν αηώλα, αιιά ηα πεξηζζόηεξα 

βαιθαληθά έζλε ππήξραλ επί αηώλεο εάλ όρη ρηιηεηίεο πξηλ (όπσο ην Διιεληθό έζλνο). 

 

 



ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 

«Δίλαη γλσζηό όηη κεγάιν κέξνο ηνπ ζιαβόθσλνπ πιεζπζκνύ ηεο νζσκαληθήο Μαθεδνλίαο 

πξνζρώξεζε αξρηθά ζηελ εμαξρηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε βνπιγαξηθή ηαπηόηεηα ελώ ππήξμαλ θαη 

πξνηάζεηο γηα αλεμάξηεηε Μαθεδνλία. ίγνπξα πάλησο, ε ηαπηόηεηα πνιιώλ ληόπησλ ζιαβόθσλσλ 

ήηαλ αξρηθά παηξηαξρηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ειιεληθή. ρεηηθά κε ηελ εμέγεξζε (όρη επαλάζηαζε) 

ηνπ Ίιηληελ, ππάξρεη ζρόιην παξαθάησ». 

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ: 

 

Οη επίζεκεο εθθιήζεηο κηα αλεμάξηεηεο ή απηόλνκεο Μαθεδνλίαο ζην ηέινο 19νπ αηώλα 

πξνσζνύζαλ  πξνζάξηεζε ζηε Βνπιγαξία από δηάθνξεο πξν-βνπιγαξηθέο νκάδεο, όπσο ην 

VMRO (EMEO). Δμάιινπ, ην Μαληθέζην ηνπ Κξνπζόβνπ ελζάξξπλε όινπο ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο πεξηνρήο ηεο Μαθεδνλίαο λα εμεγεξζνύλ ελαληίνλ ηεο Τςειήο Πύιεο [7]. Δμάιινπ ηα 

βηβιία Κνηλήο Βαιθαληθήο Ηζηνξίαο απνθαινύλ ην VMRO επαλαζηαηηθή νξγάλσζε.  

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 

«Η ρξήζε ηνπ όξνπ «Μαθεδνλία» είλαη αθξηβήο αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν. Γη' απηό ην ιόγν 

ππάξρεη θάπνην επίζεην πνπ ηελ πξνζδηνξίδεη: π.ρ. νζσκαληθή Μαθεδνλία, γηνπγθνζιαβηθή 

Μαθεδνλία θιπ». 

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ 

 

Γπζηπρώο πξέπεη λα δηαθσλήζνπκε θαη ζε απηό. Ο όξνο «Μαθεδνλία» δελ ρξεζηκνπνηείηαη, 

όπσο αθξηβώο αλαθέξεηαη ζε ηζηνξηθέο πεξηόδνπο. Απηό δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα βηβιία, 

όκσο είλαη πξνθαλήο ζηνπο ράξηεο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη επίζεο ζηελ επνρή 

πεξίπνπ 1920-30, όηαλ ν όξνο «Μαθεδνλία» δελ ήηαλ κηα επίζεκε πεξηθέξεηα ζηελ πεξηνρή. 

Οη ράξηεο απηνί πξνθαινύλ ζύγρπζε θαη δεκηνπξγνύλ εληππώζεηο ζηξέβισζεο ηεο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο.  

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 

«Δίλαη γλσζηό όηη ε νζσκαληθή Μαθεδνλία δελ ήηαλ εζλνινγηθά νκνηνγελήο αιιά πεξηείρε ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα εθηόο από Έιιελεο θαη Σνύξθνπο, Βνύιγαξνπο, ζιαβόθσλνπο, εβξαίνπο 

θιπ. Απηό θαηαγξάθεηαη ζηηο επίζεκεο ειιεληθέο απνγξαθέο ηεο επνρήο θαη ζηηο πξνμεληθέο 

εθζέζεηο». 

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

Πνηέ δελ ππήξμαλ απνγξαθέο πνπ πεξηγξάθνπλ επίζεκα «ζιαβόθσλνπο» σο εζλόηεηα ζηελ 

πεξηνρή [8]. 

 

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 



«Ο παηδαγσγηθόο ζηόρνο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ δελ εμππεξεηείηαη κε ηελ πξνβνιή ησλ πάζεο 

θύζεσο «ζεξησδηώλ». Πνπζελά ζηε Βόξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ ππάξρνπλ 

εγθεθξηκέλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πνπ λα πεξηγξάθνπλ ζθαγέο θαη σκόηεηεο». 

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ:  

 

Ζ θ. Κνπινύξε είλαη ηεο άπνςεο πσο δελ πξέπεη λα πξνβάιινληαη «ζεξησδίεο» κέζσ ησλ 

ζρνιηθώλ βηβιίσλ, αιιά δελ δηζηάδεη λα αλαθέξεη ηε ζθαγή είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ 

αγξνηηζζώλ  ζηε Βνπιγαξία ην 1924 θαη από ηελ άιιε κεξηά νύηε αλαθέξεη ηηο «ζεξησδίεο» 

ησλ Νεόηνπξθσλ.  

 

Έρεη δηαβάζεη ε θ. Κνπινύξε ηη έρεη γξαθεί θαη δηδάζθεηαη ζηε Βόξεηα Ακεξηθή γηα ηνπο 

Tejanos θαη πώο ππεξαζπίζηεθαλ ην Άιακν γηα δεθαηξείο κέξεο ελαληίνλ ηνπ ζηξαηνύ ηνπ 

Antonio López de Santa Anna; Τπάξρεη κάιηζηα ζην δηαδίθηπν θαη επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ Άιακν [9]. Γελ γλσξίδεη ε θ. Κνπινύξε πσο ζηα ζρνιεία ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο ν 

καζεηόθνζκνο δηαβάδεη γηα ηα γεγνλόηα ηνπ Pearl Harbor, όπσο αθξηβώο δηδάζθεηαη θαη ζηα 

Γεξκαληθά θαη Δβξατθά ζρνιεία ην νινθαύησκα ησλ Δβξαίσλ; Αλαξσηηόκαζηε ηη άξαγε λα 

γξάθνπλ ηα εθπαηδεπηηθά βηβιία ησλ Ηαπώλσλ γηα ηνλ βνκβαξδηζκό ηεο Υηξνζίκα θαη ηνπ 

Ναγθαζάθη; Ζ Ρνπκαληθή γεινηνγξαθία  κε ηνπο ηξεηο ζθύινπο πνπ θαηαζπαξάδνπλ έζησ ηε 

Βνπιγαξία δελ απεηθνλίδεη «ζεξησδία» [10]; Πόζν δηδαθηηθό είλαη λα παξνπζηάδνληαη ρώξεο 

σο ζθύινη πνπ θαηαζπαξάζζνπλ γεηηνληθά εδάθε;  

 

ην ζέκα ηεο «Ρνπκαληθήο γεινηνγξαθίαο» ε νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο θ. Κνπινύξε 

απεηθνλίδεη ηελ Διιάδα θαη ηε εξβία λα θαηαβξνρζίδνπλ ηε Βνπιγαξία, ζέηνπκε ην 

εξώηεκα: από πόηε ε Βνπιγαξία δηαηξέζεθε από ηηο άιιεο ρώξεο; ίγνπξα κέζσ απηήο ηεο 

γεινηνγξαθίαο δηαζηξεβιώλεηαη ε ηζηνξία θαη ην αιεζέο ηνπ γεγνλόηνο απηνύ ζα πξέπεη 

ζαθώο λα απεηθνλίδεη ην Bνπιγαξηθό ζθύιν λα επηηίζεηαη πξώηα. ηε δεύηεξε θσηνγξαθία 

δηαθξίλεηαη ζην ζηόκα ηνπ καύξνπ ζθπιηνύ («Διιάδα») θνκκάηη θξέαηνο κε ηε ιέμε 

«Salonic» - πόηε ε Θεζζαινλίθε βγήθε από ηα ζπιάρλα ηεο Βνπιγαξίαο; Σν άιιν ζθπιί 

(«εξβία») απνρσξεί κε θνκκάηη θξέαηνο πνπ θέξεη ηε ιέμε «Μαθεδνλία». Πόηε αιήζεηα ε 

εξβία θαηέθηεζε ηε Μαθεδνλία;  

 

Τπάξρεη κήπσο θαλέλαο ιόγνο γηαηί πξέπεη λα δηδαρηεί ν Έιιελαο καζεηήο πώο έβιεπε ν 

Ρνπκαληθόο ηύπνο θαη νη Ρνπκαληθνί θύθινη (πνπ ήζειαλ θη απηνί κέξνο ησλ λόηησλ 

Βαιθαλίσλ) ηε πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ην 1913; Ση πξνζθέξεη άξαγε απηό ζηελ 

Eιιεληθή παηδεία; Με ηελ ίδηα ηδενινγία ζα πξέπεη λα καζαίλνπλ νη Ακεξηθαλνί πσο νη 

Δβξαίνη έξημαλ ην «World Trade Center»...ζύκθσλα θπζηθά κε Iξαληθέο εθεκεξίδεο θαη 

εηδήζεηο; Δμάιινπ ην ΚΓΝΑΔ πηζηεύεη πσο έλαο ιαόο πξέπεη λα κάζεη ηελ ηζηνξία ηνπ κέζα 

από ηα κάηηα ηνπ άιινπ.   

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 

«Πνπζελά δε ρξεζηκνπνηνύληαη νη εθθξάζεηο «ηπρνδησθηηθή θαη ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε» γηα ηελ 

ΔΟΚΑ. Η απάληεζε γηα ην πώο παξνπζηάδεηαη ε ΔΟΚΑ βξίζθεηαη κέζα ζηα ίδηα ηα βηβιία. Βι. 

Βηβιίν  2, ζει. 126.» 

 



ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

Δπηζεκαίλνπκε ζηελ θ. Κνπινύξε ε νπνία είρε ηελ επνπηεία απηνύ ηνπ θαηαζθεπάζκαηνο πσο 

ζηε ζειίδα 127 θαη όρη ζηε ζειίδα 126 (δελ γλσξίδεη ην βηβιίν ηεο ε θ. Κνπινύξε;) ΤΠΑΡΥΔΗ 

θαη θνηηάδεη ηνλ αλαγλώζηε θαηάκνπηξα ε πξόηαζε «Ζ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ΔΟΚΑ 

εμαπέιπζε μαλά ηε ζαλάζηκε εθζηξαηεία ηεο από ηνπο πξώηνπο θηόιαο κήλεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο.» [11] Αιιά γηαηί ε επηινγή κηαο ηέηνηαο έθθξαζεο γηα ηελ ΔΟΚΑ; Ζ 

ζπγγξαθηθή νκάδα ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα επηιέμεη ελζαξξπληηθέο εθθξάζεηο γηα ηε δξάζε 

ηεο ηζηνξηθήο ΔΟΚΑ. Άξαγε επηιέγνληαο εθθξάζεηο κίζνπο, όπσο «ηπρνδησθηηθνί θαη 

ηξνκνθξαηηθή» πξνσζεί ηελ «εηξήλε» ζηνπο βαιθαληθνύο ιανύο;  

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 

«Σν ζπγθεθξηκέλν πνίεκα εληάζζεηαη ζην θεθάιαην «Δζληθέο κπζνινγίεο», αθξηβώο γηα λα 

ππνγξακκίζεη ηελ απόζηαζε από ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα. Οη εζληθνί ύκλνη εληάζζνληαη ζε άιιν 

θεθάιαην κε ηίηιν «Δζληθά ζύκβνια». Δθεί, ν πξώηνο εζληθόο ύκλνο είλαη ηεο Διιάδαο». 

  

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

Σν πνίεκα ηνπ Pulevski βξίζθεηαη ακέζσο κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εζληθώλ ύκλσλ 

δηαθόξσλ ρσξώλ. Μπνξεί ε θ. Κνπινύξε λα ηζρπξίδεηαη πσο νη ύκλνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε 

δηαθνξεηηθό ηκήκα, αιιά παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην πνπ αθνξά ηα εζληθά ζύκβνια θαη 

εζληθνύο κύζνπο ησλ Bαιθαληθώλ ρσξώλ. Απηό πνπ πξαγκαηηθά είλαη πεξίεξγν γηα ηνλ 

αλαγλώζηε είλαη πσο νη δηάθνξνη κύζνη ησλ ρσξώλ βαζίδνληαη ζε αιεζή ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθόηεηα, εθηόο από απηόλ ηεο ΠΓΓΜ. Σν πνίεκα ηνπ Pulevski  «Οη Μαθεδόλεο» 

αθνινπζείηαη από έλαλ άιιν ηίηιν: «Οη ηζηνξηθέο ξίδεο ηνπ Μαθεδνληθνύ Έζλνπο ην 1879» 

[12]. Πνηα ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα πξνθάιεζε ηε γέλεζε ησλ «ξηδώλ» ηεο ΠΓΓΜ ην 1879, 

όηαλ δελ ππήξρε θακηά εζληθή πξνζπάζεηα (εθηόο από κηα Bνπιγαξηθή ιαρηάξα) κεηαμύ ησλ 

ιάβσλ ηεο λπλ ΠΓΓΜ; 

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 

«Η αιήζεηα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. Η Μαθεδνλία απνηεινύζε κηα γεσγξαθηθή θαη όρη 

δηνηθεηηθή πεξηνρή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ρσξίο ζαθή όξηα. Δθείλε ηελ επνρή (αξρέο 

20νύ αηώλα) ζεσξνύληαλ όηη ν γεσγξαθηθόο απηόο όξνο αληηζηνηρνύζε ζηα βηιαέηηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ηνπ Κνζόβνπ θαη ηνπ Μνλαζηεξίνπ.  

Δπνκέλσο δελ ηαπηηδόηαλ κε ηε ζεκεξηλή ΠΓΓΜ. ηε ζει.47 εμάιινπ, πεξηγξάθεηαη σο εμήο ε 

νξγάλσζε πνπ έθαλε ηελ εμέγεξζε ηνπ Ιιηληελ: «Μεηά ηελ εηξελεπηηθή πλζήθε ηνπ Βεξνιίλνπ, ε 

Μαθεδνλία ήηαλ ε ζεκαληηθόηεξε νζσκαληθή θηήζε πνπ απέκελε ζηελ Δπξώπε. Καζώο 

θαηνηθνύληαλ από δηάθνξεο εζλνηηθέο νκάδεο, δελ άξγεζε λα κεηαηξαπεί ζε πεδίν αληαγσληζκνύ 

ηνπ βνπιγαξηθνύ, ηνπ ειιεληθνύ θαη ηνπ ζεξβηθνύ εζληθηζκνύ».  

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

Όρη, ην Κόζνβν δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην γεσγξαθηθό ρώξν ηεο αξραίαο Μαθεδνλίαο θαη 

νύηε ηα θόπηα θαη ην Βέιεο. Ο Janko Veselinovic, θαη ν R.G. D. Laffan ηνλίδνπλ πσο ην 



Κόζνβν, ηα θόπηα, θαη ην Βέιεο ήηαλ κέξε ηεο Παιηάο εξβίαο [13, 14]. Ζ ηδέα όηη ε 

γεσγξαθηθή Μαθεδνλία ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ εδάθνπο ηεο ΠΓΓΜ είλαη 

δεκηνύξγεκα ηεο ΚΟΜΗΝΣΔΡΝ. 

 

Όηαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ πνπ δνύζε ζηε Μαθεδνλία ήηαλ Έιιελεο θαη 

θηιέιιελεο πώο είλαη δπλαηόλ λα ζεσξείηαη εζληθηζηηθή ε έθθξαζε γηα ηελ ειεπζεξία από ηνλ 

Oζσκαληθό δπγό θαη ε ιαρηάξα γηα επαλέλσζε κε ηελ Διιάδα (όπσο ζπλέβε ζην Ληηόρσξν 

Πηεξίαο ην 1879 από ηνλ Κνξνβάγθν θαη ηελ Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε ηεο Μαθεδνλίαο); Ζ 

έθθξαζε «ειεπζεξία» ρξεζηκνπνηείηαη αξλεηηθά (ζηελ αγγιηθή έθδνζε αλαθέξεηαη σο 

«εζληθηζκόο»). 

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 

«Η Δζσηεξηθή Μαθεδνληθή Δπαλαζηαηηθή Οξγάλσζε (ΔΜΔΟ) ηδξύζεθε ην 1893. Σν 1903 

νξγάλσζε ηελ εμέγεξζε ηνπ Ήιηληελ ελαληίνλ ηεο νζσκαληθήο εμνπζίαο, αιιά ληθήζεθε. ηε 

δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ ε Μαθεδνλία θαηαιήθζεθε από ηε Βνπιγαξία, ηελ Διιάδα 

θαη ηε εξβία, θαη ηειηθά κνηξάζηεθε αλάκεζά ηνπο». 

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

Ζ ηειεπηαία δήισζε είλαη εληειώο ςεπδήο. Γελ ππήξρε Μαθεδνλία ηελ επνρή ησλ 

Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ γηα λα δηαηξεζεί.   

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε:  

 

«Η ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη πξάγκαηη ε νζσκαληθή Μαθεδνλία θαηαθηήζεθε από ηε 

Βνπιγαξία, ηε εξβία θαη ηελ Διιάδα θαη γη' απηό αθξηβώο πξόεθπςαλ ε βνπιγαξηθή Μαθεδνλία, 

ε γηνπγθνζιαβηθή Μαθεδνλία θαη ε ειιεληθή Μαθεδνλία». 

  

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ 

 

Με απηό, ε θ. Κνπινύξε πξνζβάιιεη ηελ λνεκνζύλε καο. 

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 

Γηα ηελ «θαηάιεςε»  ηεο Θεζζαινλίθεο ε θ. Κνπινύξε ιεεη: 

«Πξόθεηηαη γηα ην πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο ηεο επνρήο «Δκπξόο» 27/10/1912 θαη όρη γηα όξν 

ησλ ζπγγξαθέσλ».  

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

Δίλαη αιήζεηα όηη ην άξζξν είλαη από ηελ εθεκεξίδα «Δκπξόο». Θεσξνύκε όκσο πεξίεξγν θαη 

ξσηνύκε γηαηί ε ζπγγξαθηθή νκάδα επέιεμε κηα Aζελατθή εθεκεξίδα λα εθπξνζσπήζεη ηε 

ζξηακβεπηηθή είζνδν ηνπ Eιιεληθνύ ζηξαηνύ ζηελ Θεζζαινλίθε; Γηαηί ε αθαδεκατθή νκάδα 

ηεο θ. Κνπινύξε δελ επέιεμε ηελ κεγαιύηεξε θαη αξραηόηεξε εθεκεξίδα ηεο Μαθεδνλίαο ηεο 

νπνίαο ην πξσηνζέιηδν αλαθέξζεθε ζηελ ζξηακβεπηηθή είζνδν ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ θαη 



είρε άκεζε απήρεζε ζηνλ ηνπηθό πιεζπζκό; ηηο 28 Οθησβξίνπ 1912 ζηελ πξώηε ζειίδα ηεο 

εθεκεξίδαο «Μαθεδνλία» ηεύρνο 382, απεηθνλίδνληαλ ε Eιιεληθή ζεκαία θαη ε επηθεθαιίδα 

έγξαθε: «Εήησ ε Διεπζεξία, Γόμα θαη Σηκή εηο ηνλ Διιεληθόλ ηξαηόλ» [15]. Αλ ππήξρε 

εηζβνιή από ηνλ Eιιεληθό ζηξαηό, γηαηί ε εθεκεξίδα (κεηαμύ άιισλ πεγώλ) ζα πεξηέγξαθε 

ηελ αγαιιίαζε θαη ηε ραξά ησλ Θεζζαινληθέσλ νη νπνίνη θαισζόξηζαλ ηνλ  Γηάδνρν 

Κσλζηαληίλν θαη ηνλ ζηξαηό ηνπ ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο; Αλ ε Διιάδα πξάγκαηη εηζέβαιε 

ζηε Μαθεδνλία, όπσο εζθεκκέλα ππνλνείηαη από ην ηεηξάηνκν, γηαηί ρξεηάζηεθε λα ζηαιζνύλ 

κόλνλ δπν ζηξαηηώηεο γηα λα «εηζβάιινπλ» ζηελ Έδεζζα; Mήπσο ζα πξέπεη λα κηιάκε γηα 

απειεπζέξσζε ηνπ γεγελνύο Eιιεληθνύ πιεζπζκνύ θαη όρη γηα εηζβνιή; Εεηνύκε λα κάζνπκε 

πνηνο είλαη ν απώηεξνο ζθνπόο απηώλ ησλ αληζηόξεησλ ηζρπξηζκώλ; Γηδάζθνπκε ζηα παηδηά 

καο θαη ζηνπο γείηνλέο καο (πνπ αξλνύληαη ηελ Διιεληθή Ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο) πσο 

εηζβάιακε ελαληίνλ ησλ ζπκπαηξησηώλ καο;  

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 

«Αξρή ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη λα κε δηαζηξεβιώλνληαη νη ηζηνξηθέο πεγέο». 

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

ην ηεύρνο «Έζλε θαη θξάηε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε», ζην ππνθεθάιαην Α-27 

εκθαλίδνληαη θάπνηα «ππνκλήκαηα ηνπ Ηβάλ Υαηδεληθόισθ» ζρεηηθά κε ηηο ζπδεηήζεηο πνπ 

«νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο ΔΜΔΟ» [16]. ηηο επηά από ηηο νθηώ εθδόζεηο ηνπ βηβιίνπ, πεγή 

είλαη κηα αλζνινγία «εζληθήο θαη πνιηηηθήο ζθέςεο» πνπ θπθινθόξεζε από ηηο εθδόζεηο 

Dnevnik ηεο λπλ ΠΓΓΜ, κε ηελ επηκέιεηα ηνπ ζπγγξαθέα Jordan Plevnes, πξώελ πξέζβε ηεο 

γεηηνληθήο ρώξαο [17]. ηε κεηαθξαζκέλε από ηα Aγγιηθά έθδνζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπο 

ζπκπαηξηώηεο ηνπ ηειεπηαίνπ, σο πεγή θαηαγξάθεηαη κηα δίηνκε έθδνζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

«Κύξηιινο θαη Μεζόδηνο» ηεο λπλ ΠΓΓΜ , ζρεηηθά κε ηνλ «αγώλα ηνπ «Mαθεδνληθνύ» ιανύ 

γηα έλα αλεμάξηεην θαη θπξίαξρν θξάηνο» [18]. Δθηόο από ηελ αιιαγή ηεο πεγήο, ζηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ αθνινπζνύλ ην θείκελν απηήο ηεο έθδνζεο, πξνζηίζεηαη αξλεηηθά 

ρξσκαηηζκέλε αλαθνξά ζηελ «ΔΜΔΟ (Δλσκέλε)», κάιινλ επεηδή νη εγέηεο ηεο δήισλαλ 

Βνύιγαξνη. ηελ απάληεζή ηεο ε θ. Κνπινύξε έγξαςε πσο «όιεο νη πεγέο είλαη έγθπξεο» θαη 

«αξρή ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη λα κε δηαζηξεβιώλνληαη νη ηζηνξηθέο πεγέο». Kη όκσο, ε γλήζηα 

πξσηνγελήο ηζηνξηθή πεγή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, βξίζθεηαη ζην θείκελν ηνπ ίδηνπ 

ηνπ Υαηδεληθόισθ, πνπ γξάθηεθε ζηα Bνπιγαξηθά θαη δεκνζηεύηεθε ζην Bνπιγαξηθό 

πεξηνδηθό «Ηινπζηξάηζηα Ίιηληελ» [19]. Δθεί θαίλνληαη μεθάζαξα νη αξρέο θαη νη ζηόρνη ηεο 

νξγάλσζεο, ελ αληηζέζεη κε ην ειιηπέο θαη ακθηβόινπ γλεζηόηεηαο θείκελν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε.  

 

Αθνινπζεί κέξνο ηνπ θείκελνπ ηνπ βηβιίνπ θαη κεηά κέξνο ηνπ θείκελνπ ηνπ Υαηδεληθόισθ:  

 

Α) Κείκελν βηβιίνπ  

 

«Σνλ Ηνύιε ηνπ 1892 ήξζα ζηε όθηα γηα λα ςάμσ ηνλ Κώζηα Εάρσθ, έλα αμηνζέβαζην 

πξόζσπν από ηε Μαθεδνλία, πνπ έβγαδε κηα καθεδνληθή εθεκεξίδα. Σν αξρηθό ζρέδην ήηαλ 

λα πάεη απηόο ζηε Θεζζαινλίθε θαη λα ηεζεί επηθεθαιήο ηεο επαλαζηαηηθήο νξγάλσζεο γηα 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο. Αθνύ κε άθνπζε, ν Εάρσθ κνπ είπε: «Καηαιαβαίλσ ηη 



δεηάο, αιιά εδώ δελ κπνξείο λα βξεηο ην θαηάιιειν πξόζσπν. Όινη κηιάλε θαη κηιάλε, αιιά 

όηαλ είλαη ώξα λα θάλνπλ θάηη, εμαθαλίδνληαη όινη ηνπο. Μόλνλ έλα πξόζσπν ππάξρεη εδώ 

ζην νπνίν κπνξείο λα κηιήζεηο γηα ην Μαθεδνληθό. Δίλαη ν θνηηεηήο ηεο ζηξαηησηηθήο 

ζρνιήο, ν Γθόηζε Νηέιηζεθ.» πκθσλήζακε ινηπόλ κε ηνλ Εάρσθ λα εηδνπνηήζεη ηνλ Γθόηζε 

Νηέιηζεθ όηη ήζεια λα ηνλ δσ, θαη λα ζπλαληεζνύκε ηελ επόκελε Κπξηαθή, ζηηο 2 ην 

κεζεκέξη, ζηνπ Εάρσθ. Σε ζπκθσλεκέλε ώξα έθηαζα ζην ηππνγξαθείν ηνπ Κώζηα Εάρσθ 

θαη ηνπο βξήθα θαη ηνπο δπν εθεί. Πήγακε θάπνπ δηαθξηηηθά γηα λα ζπδεηήζνπκε ην δήηεκα. 

Σν ζρέδην γηα ηελ ίδξπζε ησλ νξγαλώζεσλ: Ζ νξγάλσζε ζα πξέπεη λα ηδξπζεί ζηε Μαθεδνλία 

θαη όρη ζηε όθηα, γηαηί αλ ηδξπζεί ζηε όθηα, νη έξβνη θαη νη Έιιελεο ζα ηελ 

αληηκεησπίζνπλ σο δεκηνύξγεκα ηεο βνπιγαξηθήο θπβέξλεζεο, θη έπεηηα κπνξεί λα θηηάμνπλ 

θαη απηνί παξόκνηεο νξγαλώζεηο θαη ε δηθή καο νξγάλσζε δε ζα θαηαθέξεη ηίπνηε». [16]  

 

Β) Κείκελν Υαηδεληθόισθ  

 

«Σνλ Ηνύλην ηνπ 1892 έθπγα γηα ηε όθηα. Δθεί γλώξηζα ηνλ Κ. Εάρσθ θαη ηνπ απνθάιπςα ηα 

ζρέδηά κνπ θη εθείλνο ππέδεημε ηνλ Γθόηζε Νηέιηζεθ (ζ.ζ. ζηξαηησηηθό), αθόκε δόθηκν, σο 

θαηάιιειν θαη έγθπξν άλζξσπν. Ο Εάρσθ θαλόληζε κηα ζπλάληεζε ζην ηππνγξαθείν ηνπ γηα 

ηελ επόκελε Κπξηαθή, ηόηε πνπ νη δόθηκνη ζα κπνξνύζαλ λα βγνπλ από ηε ζρνιή. Όηαλ 

ζπλαληεζήθακε, πεξηέγξαςα ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθνύ ζθνπνύ ζηε Μαθεδνλία, ηνπο είπα γηα 

ηελ απεηιή ηνπ Κπβεξλήηε θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξβηθήο πξνπαγάλδαο, θαη ηνπο 

έζεζα απηό ην εξώηεκα: «Γελ είλαη πιένλ θαηξόο λα ηδξύζνπκε κηα επαλαζηαηηθή νξγάλσζε 

ζηε Μαθεδνλία»; Καη νη δύν απάληεζαλ θαηαθαηηθά. Αιιά ήζειαλ λα ηνπο πεξηγξάςσ πνην, 

θαηά ηε γλώκε κνπ, ζα έπξεπε λα είλαη ην ζηνηρείν ηεο κπζηηθήο νξγάλσζεο. Έδσζα ηελ εμήο 

απάληεζε ζην εξώηεκά ηνπο: Ζ επαλαζηαηηθή νξγάλσζε πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζηε 

Μαθεδνλία θαη λα δξα εθεί, ώζηε νη Έιιελεο θαη νη έξβνη λα κελ ηε ραξαθηεξίζνπλ σο 

ππνρείξην ηεο βνπιγαξηθήο θπβέξλεζεο. Οη ηδξπηέο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη ληόπηνη πνιίηεο πνπ 

δνπλ ζηε Μαθεδνλία.» [19]  

 

ύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο θ. Κνπινύξε: 

 

«Γηα ην ζεκεξηλό θξάηνο ρξεζηκνπνηείηαη ε νλνκαζία ΠΓΓΜ. Απηή ηελ νλνκαζία ρξεζηκνπνηεί ην 

ειιεληθό Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ». 

 

ρόιην ησλ Πακκαθεδνληθώλ Δλώζεσλ: 

 

Έρνπκε επίγλσζε ηεο πξνβιεκαηηθήο νλνκαζίαο «ΠΓΓΜ». Πάλησο, ην ΚΓΝΑΔ απνθαιεί 

επίζεκα ηε ρώξα απηή σο “FYR of Macedonia” ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαη παληνύ ζηελ 

Aγγιηθή έθδνζε ηνπ βηβιίνπ (θαζώο θαη ζε κέξε ζηελ Διιεληθή έθδνζε). Δάλ ε θ. Κνπινύξε 

ζα ήζειε λα είλαη αθξηβήο κε εκάο, ηόηε ζα ζέιακε θαη εκείο λα είκαζηε αθξηβείο κε απηήλ: 

«FYR of Macedonia» δελ είλαη ε επίζεκε νλνκαζία γηα ην θξάηνο πνπ έρεη σο πξσηεύνπζά 

ηνπ ηα θόπηα. Ο ΟΖΔ, θαζώο θαη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ απνθαινύλ ηε ρώξα απηήλ είηε 

«Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» ή «ΠΓΓΜ» - δελ έρνπκε δεη πνηέ 

«FYR of Macedonia» ή «ΠΓΓ ηεο Μαθεδνλίαο». Γελ πξέπεη έλαο καζεηήο ηεο ΠΓΓΜ λα 

κάζεη πώο απνθαιείηαη ην θξάηνο ηνπ επίζεκα από ηνλ ΟΖΔ (θαη κέζα από ηα κάηηα ηνπ 

γείηνλά ηνπ); 

 



Απηό πνπ είλαη αθόκε πην αλεζπρεηηθό είλαη ε νλνκαζία ηεο γιώζζαο σο «Μαθεδνληθήο» ζε 

όιν ην έξγν ηνπ ΚΓΝΑΔ θαη ζην ηεηξάηνκν ηεο Κνηλήο Βαιθαληθήο Ηζηνξίαο, ελώ ππάξρεη ν 

όξνο «Makedonija» ζηελ έθδνζε ηεο ΠΓΓΜ (ζει. 111 ηνπ βηβιίνπ εξγαζίαο 2, ζηνλ πίλαθα 

εζληθώλ ενξηώλ). Γηαηί απηόο ν δηαθνξεηηθόο ρεηξηζκόο ηνπ ζέκαηνο κεηαμύ ηεο θνπηαλήο 

έθδνζεο θαη ησλ ππνινίπσλ εθδόζεσλ;   

 

ην ηεηξάηνκν γίλεηαη κηα απαξάδεθηε πξνβνιή κηαο ζιαβηθήο «Μαθεδνλίαο» αιιά μέλεο 

πξνο ηελ Διιεληθή εζληθόηεηα ηεο νπνίαο νη πνιίηεο είλαη νη απόγνλνη ηνπ Φηιίππνπ θαη ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Δδώ κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε πόζν αξρηηεθηνληθά είλαη ζηεκέλε ε 

πξνπαγάλδα κέζσ ηνπ ηεηξάηνκνπ ην νπνίν πξννξίδεηαη λα γαινπρήζεη ηνλ αλζό ηεο 

Eιιεληθήο θνηλσλίαο, ηε λενιαία. ηε ζειίδα 90 ηνπ δεύηεξνπ βηβιίνπ ππάξρεη ππόκλεκα ησλ 

«ζιαβνκαθεδόλσλ» ζπνπδαζηώλ ζηε Αγία Πεηξνύπνιε νη νπνίνη κηινύλ γηα «καθεδνληθή» 

γιώζζα, όπσο αθξηβώο  ππάξρεη αλαθνξά ζε «καθεδνληθή» γιώζζα θαη ζηε ζειίδα 52. ηε 

ζειίδα 55 αλαθέξεηαη ε δεκηνπξγία ηεο Βαιθαληθήο Οκνζπνλδηαθήο Αβαζίιεπηεο 

Γεκνθξαηίαο ε νπνία ζα απνηειείηαη από ηε Μαθεδνλία, Αιβαλία, Μαπξνβνύλην, Διιάδα, 

εξβία, Βνπιγαξία, Κξναηία, Βνζλία θη Δξδεγνβίλε, ινβελία, θαη Θξάθε. 

 

ηελ ζειίδα 104 ν αλαγλώζηεο δηαβάδεη γηα ηελ Μαθεδνλία πνπ θαηνηθείηαη από νκνηνγελή 

ζιαβηθό πιεζπζκό, ελώ ζηε ζειίδα 50 ηνπ ηξίηνπ ηόκνπ ε όκνξθε θαη γιπθηά Αιβαλία 

ππεξαζπίδεηαη κε πηζηόιη θαη μίθνο ηα Γηάλληλα από ην αηκνβόξν ζεξίν - ηελ Διιάδα θαη 

άιιεο Bαιθαληθέο ρώξεο νη νπνίεο επίζεο απεηθνλίδνληαη σο αηκνβόξα ζεξία - ελώ ε εξβία 

είλαη ην θίδη θνπινπξηαζκέλν ζηα πόδηα ηεο Αιβαλίαο [20]. Δξσηείηαη ε θ. Κνπινύξε κε πνηνλ 

ηξόπν ηέηνηνπ είδνπο απεηθνλίζεηο ζα επηηεπρζεί εηξήλε θαη ζπκθηιίσζε ζηα Βαιθάληα; 

αθώο εδώ κπνξνύκε λα πνύκε πσο πξνσζείηαη κε θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν ε ηδέα ηεο 

Μεγάιεο Αιβαλίαο. 

 

Οη Δηθόλεο θαη ε ηζηνξηνγξαθία πξνέξρνληαη από ηηο γεηηνληθέο ρώξεο ηεο Διιάδαο, αιιά ην 

εηθαζηηθό πιηθό θαη ηα θείκελα δελ είλαη γξακκέλα από ην ζπγγξαθηθό όκηιν ηεο θ. 

Κνπινύξε. Απηό γίλεηαη εζθεκκέλα γηα λα κπνξεί θάιιηζηα λα ππνζηεξίδεη πσο: «Πνπζελά δε 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη εθθξάζεηο «ηπρνδησθηηθή θαη ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε» γηα ηελ ΔΟΚΑ. 

Ζ απάληεζε γηα ην πώο παξνπζηάδεηαη ε ΔΟΚΑ βξίζθεηαη κέζα ζηα ίδηα ηα βηβιία. Βι. 

Βηβιίν  2, ζει. 126...» Δδώ κπνξνύκε αιήζεηα λα θαηαλνήζνπκε ηε καεζηξία ηεο 

ζπζηεκαηηθήο εληππώζεσο ε νπνία έρεη ζηόραζηξν ηνλ καζεηόθνζκν ηεο Διιάδαο, ώζηε λα 

κελ κπνξεί λα ηνπ θαιιηεξγεζεί πιένλ ε εζληθή ζπλείδεζε θαη λα κελ ζέιεη λα αληηδξάζεη. 

Απηό ιέγεηαη εζσηεξηθή αιινηξίσζε.  

 

Ζ Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ πνπδώλ ζε επηζηεκνληθή εκεξίδα ζηηο 29 Απξηιίνπ 2007 εμέηαζε 

κε πξνζνρή ην πεξηερόκελν ηέηνηνπ είδνπο βηβιίσλ θαη κε αλαθνίλσζή ηεο απεθάλζε πσο 

απηνύ ηνπ είδνπο ηζηνξηθήο δηδαζθαιίαο «βηάδεη βάξβαξα θαη δηαζηξεβιώλεη εζθεκκέλα ηελ 

εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε ησλ Διιελνπαίδσλ ηεο ε ίδηα ε Παηξίδα ηνπο.» 

Σνλίδνληαο αλαθέξεη πσο ε ΔΜ είλαη «απνθαζηζκέλε λα ππεξαζπηζηεί εκπξάθησο ηελ 

Ηζηνξία, ην Έζλνο θαη ην ύληαγκα» ην νπνίν επηηάζζεη (άξζξν 16 παξ 2): «ε παηδεία 

απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο θαη ζθνπό έρεη ηελ ...αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ησλ Διιήλσλ».  

 



Κιείλνληαο ζέηνπκε ηελ εξώηεζε πξνο ηελ θ. Κνπινύξε: πνην είλαη ην όθεινο ηεο Eιιεληθήο 

καζεηηώζαο λενιαίαο θαη πην επξύηεξα ηνπ Eιιεληθνύ ιανύ από απηό ην ηεηξάηνκν ηνπ 

νπνίνπ ηα θείκελα θαη νη εηθόλεο παξνπζηάδνπλ ηηο γεηηνληθέο ρώξεο σο αζώα ζύκαηα ηεο 

θαθηάο Διιάδαο; Δπηπιένλ πξνσζνύλ ηελ ηδέα πσο ε Διιάδα είλαη θάηνρνο πεξηνρώλ πνπ ηηο 

ζηέξεζε από ηηο γείηνλεο ρώξεο θαη έκκεζα αθήλεηαη λα ελλνεζεί πσο απηέο νη πεξηνρέο 

πξέπεη λα μαλαγπξίζνπλ ζηνπο θαλνληθνύο θαηόρνπο ηνπο. Απηό ην ηεξαηνύξγεκα όρη κόλνλ 

δελ πξνσζεί ηελ εηξήλε θαη ζπκθηιίσζε κεηαμύ ησλ ιαώλ, αιιά ππνθηλεί έρζξεο θαη κίζνο γηα 

πεξαηηέξσ ερζξηθέο εκπινθέο ζηα Βαιθάληα.  

 

Οη Πακκαθεδνληθέο Δλώζεηο Τθειίνπ δεηνύλ από ηελ θ. Κνπινύξε ηε ιεπηνκεξή ιίζηα ησλ 

ρνξεγώλ ηνπ ηεηξάηνκνπ.  
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