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Συνάντηση της ηγεσίας της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής με την ΥΠ.ΕΞ. κα Ντόρα Μπακογιάννη 
 
Θέματα: 
•Δράσεις στην Ελλάδα που υποσκάπτουν τις ελληνικές θέσεις 
•Ο Μάθιου Νίμιτς εμφανίζεται ως ο πρώτος πρόεδρος φιλοσκοπιανού Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα 
•Φιλοσκοπιανή προπαγάνδα μέσα από το ΕΛΙΑΜΕΠ 
•Αμερικανικές εκλογές και πιέσεις στην Ελλάδα  
 

 
 Τους προβληματισμούς και τις αταλάντευτες θέσεις της οργάνωσης που εκφράζει την πλειοψηφία της ομογένειας 
έθεσε η πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ενωσης Αμερικής Νίνα Γκατζούλη στην Υπουργό των Εξωτερικών Ντόρα 
Μπακογιάννη σε ιδιαίτερη συνάντησή τους στο πλαίσιο της δεξίωσης που παρέθεσε την περασμένη Παρασκευή για την 
ομογένεια σε κεντρικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης.     
 Η κ. Γκατζούλη κατέθεσε υπόμνημα της Οργάνωσης στην υπουργό και επεσήμανε το γεγονός ότι όπως 
προκύπτει από επανηλλημένες δημοσκοπήσεις η αποδοχή σύνθετης ονομασίας βρίσκει αντίθετη τη συντριπτική 
πλειοψηφία του Ελληνικού λαού συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων του εξωτερικού. Επεσήμανε επίσης ότι 
ένας γεωγραφικός προσδιορισμός στην ονομασία της π.Γ.Δ.Μ. ενέχει τον κίνδυνο για μελλοντικές διεκδικήσεις εκ 
μέρους της και ουσιαστικά νομιμοποιεί τους κατοίκους της ως «Μακεδόνες».  

 



 Εξέφρασε την ικανοποίηση της ομογένειας για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των επαφών της υπουργού στη 
Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε. δεν συζητήθηκε το πακέτο Νίμιτζ περί «Μακεδονικής» εθνότητας και  γλώσσας των 
Σκοπιανών.  
 Κατέθεσε γραπτώς στην υπουργό στοιχεία που υποσκάπτουν τις ελληνικές θέσεις ζητώντας σχετικές απαντήσεις. 
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη δράση του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού «Κέντρο Δημοκρατίας και Συμφιλίωσης 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης»; Ο εν λόγω οργανισμός διατηρεί γραφείο και στεγάζεται σε κτίριο στην Άνω Πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Η πρώτη εργασία του CDRSEE ήταν να παράγει ένα τετράτομο έργο Κοινής Βαλκανικής Ιστορίας. Ο  
Κώστας Καρράς ένα από τα στελέχη του CDRSEE, μεταξύ άλλων ευχαριστεί στα βιβλία το State Department για τη 
βοήθειά του στην έκδοση τους. (Επισημαίνεται ότι το State Department το 2000 χρηματοδότησε με $100.000 μελέτη για 
την «Σχετικοποίηση της Καταστροφής της Σμύρνης»). 
  Ως χορηγός του έργου Κοινής Βαλκανικής Ιστορίας εμφανίζεται το ίδρυμα του George Soros «Ανοιχτές 
Κοινωνίες» ενώ έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την εταιρεία Coca-Cola και από αυτήν ακόμη την Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος! 
 Αναφορικά με το περιεχόμενο των προαναφερθέντων βιβλίων, τα οποία φιλοδοξούν σύμφωνα 
με τους εκδότες τους «να συμβάλλουν στην ισορροπία, αντικειμενικότητα και συμφιλίωση στα 
Βαλκάνια» διαστρεβλώνουν την ιστορική αλήθεια και εξυπηρετούν τις διεκδικήσεις της  π.Γ.Δ.Μ. Αμφισβητούν  δε 
ανοιχτά την ελληνική εθνοπολιτιστική διάσταση και ιστορική συνέχεια της Μακεδονίας και προπαγανδίζουν την ύπαρξη 
ξεχωριστής δήθεν, μακεδονικής εθνικής οντότητας. Τα βιβλία μεταφράστηκαν και στην ελληνική γλώσσα 
http://www.cdsee.org/jhp/download_gre.html δεδομένου ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από Έλληνες μαθητές 
καθώς και από μαθητές άλλων Βαλκανικών χωρών στο πλαίσιο αναθεωρημένων σχολικών προγραμμάτων.  
 «Αυτό που μας εκπλήττει ιδιαιτέρως, επεσήμανε η κυρία Γκατζούλη, «είναι το γεγονός ότι ο ειδικός 
μεσολαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς εμφανίζεται ως ο πρώτος πρόεδρος του εν λόγω ΜΚΟ. Η φιλοσκοπιανή 
στάση του Μ. Νίμιτζ είναι δεδομένη, ιδιαίτερα με το τελευταίο πακέτο του ειδικού μεσολαβητή το οποίο περιλαμβάνει 
δήθεν «Μακεδονική» εθνότητα και «Μακεδονική» γλώσσα. Γιατί η Ελληνική διπλωματία αποδέχεται έναν 
μεσολαβητή ο οποίος υπηρετεί συμφέροντα και την αντζέντα της μίας πλευράς;»   

 
Φιλοσκοπιανή προπαγάνδα μέσα από το ΕΛΙΑΜΕΠ 

 
 Στο υπόμνημα αναφέρεται επίσης ότι πρωτεργάτης στην έκδοση των τεσσάρων τόμων είναι ο καθηγητής 
Αθανάσιος Βερέμης. Επισημαίνεται ότι ο κ. Βερέμης εμφανίζεται ως ιδρυτικό μέλος και τέως πρόεδρος του ημικρατικού 
«Ελληνικού Ίδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), το οποίο επίσης χρηματοδοτείται από 
τις Ανοιχτές Κοινωνίες του George Soros και διατελεί Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ), Πρόεδρος 
Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Καθηγητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.  http://www.cdsee.org/pdf/b_horiz8.pdf  (Horizons-περιοδικό του CDRSEE),   
http://www.cdsee.org/jhp/news_131106.html (Υπενθυμίζεται δε ότι ο κ. Βερέμης δημόσια έχει αρνηθεί την 
γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.)  
 Οι ερευνήτριες Τριανταφυλλίδου, (μέλος του ΕΛΙΑΜΕΠ) και Καλλονή και Μικράκη αναφέρουν στην 
ακόλουθη ιστοσελίδα http://www.socresonline.org.uk/2/1/7.html  σε άρθρο με τίτλο: «Νεοελληνικός Εθνικισμός» μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: «… στα Βαλκάνια, όπου τα έθνη γίνονται αντιληπτά με εθνικούς όρους, τα κράτη που 
σχηματίστηκαν κατόπιν της πτώσεως της Οθωμανικής αυτοκρατορίας έπασχαν από μεγάλες παραισθήσεις, δηλαδή ότι 
αντιπροσώπευαν εθνικά ομοιογενείς κοινωνίες... Οι μειονότητες στην Ελλάδα δοκιμάστηκαν με πάμπολλα  μέτρα 
καταπιέσεων που ποικίλλουν από την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ακραίες καταστάσεις όπως 
συλλογική αποβολή και γενοκτονία.»  
 «Με άλλα λόγια οι συγκεκριμένες ερευνήτριες όχι μόνον αναπαράγουν τις θέσεις εχθρικών προς την Ελλάδα 
χωρών, αλλά προχωρούν και  ένα βήμα παραπέρα καταγγέλλοντας τη χώρα μας για γενοκτονία! Είναι δυνατόν κυρία 
υπουργέ ένα ίδρυμα ‘ταγμένο’ στην προάσπιση των ελληνικών εθνικών συμφερόντων να εξυπηρετεί σκοπιμότητες 
που βλάπτουν την Ελλάδα;»  ρώτησε η κα Γκατζούλη. 
 Ο Dennis MacShane  μέλος του Βρετανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος ποτέ δεν έλειψε από καμιά συνεδρίαση του 
ΕΛΙΑΜΕΠ, στις 12 Ιουνίου 2008, στη Βρετανική Βουλή αναφέρει: “There is huge Greek investment in both Macedonia 
and Kosovo. Greek businessmen are there, helpfully making money and growing the two economies. Yet Athens cannot, 
for its own reasons, find its way to a peaceful relationship with Macedonia over the name issue or even give Kosovo 
diplomatic recognition, as we have and as France, Germany, the Nordic countries and the United States have."  «Ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Ι. Βαλινάκης μέλος του ΕΛΙΑΜΕΠ δεν προσπάθησε ποτέ να ενημερώσει τον κ. MacShane 
για τους λανθασμένους αυτούς ισχυρισμούς;» διερωτάται η κα Γκατζούλη στο υπόμνημα της Παμμακεδονικής Ενωσης 



Αμερικής, προσθέτοντας ότι «Το παρελθόν έχει καταδείξει ότι η διαρκής υποχωρητικότητά της Ελλάδας δημιουργεί 
προηγούμενα και ενθαρρύνει παράλογες απαιτήσεις από τις γειτονικές χώρες. Είμαστε πραγματικά σε τόσο ανίσχυρη 
θέση; Πώς θα αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων Τούρκων, εάν η Ελλάδα δεν είναι 
ικανή να αντικρούσει την επιθετικότητα ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων Σκοπιανών, ιδιαίτερα όταν διαθέτουμε 
όλα τα ιστορικά επιχειρήματα και έχουμε ισχυρότατο σύμμαχο την αλήθεια;». 
 Αναφερόμενη στην προπαγάνδρα της π.Γ.Δ.Μ. η κυρία Γκατζούλη είπε: «Ο Υπουργός Εξωτερικών της π.Γ.Δ.Μ. 
Αντόνιο Μιλοσόσκι,  γνωρίζοντας την αδυναμία της χώρας του σε σοβαρές επιστημονικές αποδείξεις της συγγένειας των 
συμπατριωτών του με τους αρχαίους Μακεδόνες, συνέστησε πως ‘πρέπει να αφήσουμε την ιστορία στους ιστορικούς’. 
Αλλά αυτοί οι ίδιοι χρησιμοποιούν διαστρεβλωμένα ιστορικά και  αναληθή επιχειρήματα για να προωθήσουν τον 
αλυτρωτισμό τους προς την Ελλάδα.  Αναρωτιόμαστε εάν ποτέ οι δικοί μας μεσολαβητές κατά τη διάρκεια των 
συνομιλιών, αντί να προσπαθούν να αποδείξουν την αυταπόδεικτη δική μας συγγένεια με τους αρχαίους Μακεδόνες, 
έχουν αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς των Σκοπιανών για τη δήθεν συγγένειά τους με τους αρχαίους Μακεδόνες.»  

 
Αμερικανικές εκλογές και πιέσεις 

 
 «Ο πρώτος που αναφέρθηκε σε ‘Μακεδονική’ μειονότητα στη Μακεδονία στη διακυβέρνηση του George Bush 
ήταν ο Υφυπουργός  Εξωτερικών, Nicholas Burns και ακολούθησε ο ομόλογός του Daniel Fried ο οποίος τους 
υπεραμύνθηκε λέγοντας πως ‘αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν’. Η Αμερικανίδα εμπειρογνώμονας του Ο.Η.Ε. για θέματα 
Μειονοτήτων Gay McDougall,  κατέφτασε πρόσφατα στην Ελλάδα ...με σοβαρή αποστολή ‘να ανακαλύψει’ μειονότητες 
και συναντήθηκε με εκπροσώπους της αυτοαποκαλούμενης ‘Μακεδονικής μειονότητας’ στη Φλώρινα και Έδεσσα. Γιατί 
δεν έχουμε προβάλλει το πολύ συγκεκριμένο στοιχείο της υπάρξεως 2.500.000 Μακεδόνων της Ελλάδας; Σε ποια 
μειονότητα αναφέρονται;». 
 Οι πιέσεις και οι προθέσεις της παρούσης διακυβέρνησης των Η.Π.Α. είναι σαφέστατες» υπογράμμισε η κυρία 
Γκατζούλη: «Τον ερχόμενο μήνα θα διεξαχθούν οι Αμερικανικές εκλογές. Όποιο και να είναι  το αποτέλεσμα  οι 
ισορροπίες θα έχουν ανατραπεί. Και οι δύο υποψήφιοι υπόσχονται μεγάλες αλλαγές στις πολιτικές τους. Ο υποψήφιος 
των Ρεπουμπλικανών, Τζον Μακ Κέιν αν και φειδωλός στα θέματα που αφορούν στην Ελλάδα δεν θα φέρει τουλάχιστον 
το στίγμα της αποτυχίας στο Βουκουρέστι ενώ στο πλευρό του βρίκεται μερίδα Ελληνο-Αμερικανών. Από την άλλη, οι 
φιλελληνικές θέσεις του Μπαράκ Ομπάμα και του υποψήφιου αντιπροέδρου  Τζον Μπάιντεν στρέφουν την πλειοψηφία 
της ομογένειας προς τους δημοκράτες. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και στην Ε.Ε. έχουμε σημαντικούς 
συμμάχους. Γιατί βιαζόμαστε να κλείσουμε το θέμα της ονομασίας της π.Γ.Δ.Μ. με μία διακυβέρνηση που 
βρίσκεται στο τέλος της και που οι προθέσεις της είναι σαφείς; Επίσης, μήπως απ’ εδώ και στο εξής, 
εκμεταλλευόμενοι την αδιαλλαξία των Σκοπιανών, την ευμένεια των φίλων και αλλαγών στο πολιτικό πλαίσιο της 
υπερδύναμης, θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε τις δικές μας θέσεις και να ξαναγυρίσουμε στην αρχική απόφαση των 
πολιτικών αρχηγών του 1993; Είναι δυνατόν στο βωμό των σχέσεων ‘καλής φιλίας και γειτονίας’ κυρία Υπουργέ 
να δεχθούμε το αρχαίο Ελληνικό όνομα της Μακεδονίας  να εκχωρηθεί σε ένα σλαβοαλβανικό κρατίδιο με ιστορία 
μόλις δεκαεφτά χρονών;» κατέληξε η κυρία Γκατζούλη. 
 Η Υπουργός των Εξωτερικών κυρία Ντόρα Μπακογιάννη από την πλευρά της ενημέρωσε την ηγεσία της 
Παμμακεδονικής για τον διπλωματικό αγώνα της Ελλάδας, τις πρόσφατες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις. Η συζήτηση 
διήρκησε 45’ και διεξήχθη σε φιλικό και εμπιστευτικό κλίμα.  
 Η ηγεσία της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής έκρινε σκόπιμο να δημοσιοποιήσει τα ερωτήματα που 
κατέθεσε για την ενημέρωση του ελληνικού λαού και δηλώνει για μία ακόμη φορά πως βασισμένη στα ψηφίσματα των 
Παμμακεδονικών Ενώσεων ανά την υφήλιο οι οποίες εκφράζουν την πλειοψηφία των εκατομμυρίων Ελλήνων του 
εξωτερικού εμμένει στην αταλάντευτη θέση ότι δεν θα αποδεχθεί τον όρο «Μακεδονία» ή παράγωγό του στην ονομασία 
της π.Γ.Δ.Μ. 
 Το υπόμνημα που παραδόθηκε στην Υπουργό των Εξωτερικών κοινοποιήθηκε και στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κώστα Καραμανλή και στον           Συντονιστή 
Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. κ. Θ. Σπυρόπουλο. Στη συνάντηση παρεβρέθηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Αλέξανδρος Μαλλιάς, η 
Γενικής Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη κυρία Αγνή Μπαλτά, η πρόεδρος του Κέντρου Μακεδονικών Σπουδών 
Νάνσυ Μπίσκα, οι τέως πρόεδροι της οργάνωσης Πάνος Σπηλιάκος, Φώτης Γερασόπουλος και Σωτήρης Πρώϊος, 
νυν και πρώην πρόεδροι του Συλλόγου Θεσσαλονικέων Θεόδωρος Μοσχοκάρφης, Κώστας  Χατζηστεφανίδης,  
Δημήτρης Βοζιρικίδης, το μέλος του Δ.Σ. Θεσσαλονικέων Νίκη Τσόλις, ο επίτιμος πρόεδρος του Κέντρου 
Μακεδονικών Σπουδών Ηλίας Νεοφυτίδης και ο καθηγητής του πανεπιστημίου Adelphi της Νέας Υόρκης, Αναγνώστης 
Αγελαράκης.  



 «Δεν πρέπει οι πιέσεις και η βιασύνη της παρούσης Αμερικανικής διακυβέρνησης η οποία εκφράζεται τόσο στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό των Η.Π.Α. όσο και στην εξωτερική της πολιτική να επηρεάσει την 
Ελληνική στάση.  Η ευθύνη της υπουργού των Εξωτερικών και της παρούσης Ελληνικής κυβέρνησης είναι τεράστια 
καθώς ο χειρισμός τoυς στο ζήτημα της π.Γ.Δ.Μ. θα διαμορφώσει ένα σημαντικότατο μέρος της ιστορικής μας πορείας η 
οποία θα επηρεάσει και τις μελλοντικές γενεές Ελλήνων» δηλώνει ο καθηγητής κ. Αγελαράκης.  
 
Φωτο Μαρία Τόλιος 
Λεζάντες 
 1. Στιγμιότυπο από τη συνάντηση 
 
 2. Ο καθηγητής Αναγνώστης Αγελαράκης, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Αγνή Μπαλτά, η 
Πρόεδρος της Παμμακεδονικής ‘Ενωσης Αμερικής Νίνα Γκατζούλη, η πρόεδρος του Κέντρου Μακεδονικών Σπουδών 
Νάνσυ Μπίσκα,  η ΥΠΕΞ Ντόρα Μπακογιάννη, οι τέως πρόεδροι της οργάνωσης Πάνος Σπηλιάκος, Φώτης 
Γερασόπουλος και Σωτήρης Πρώϊος, ο Αμερικανός Πρέσβης της Ελλάδας στην Washington  Αλέξανδρος Μαλλιάς, νυν 
και πρώην πρόεδροι του Συλλόγου Θεσσαλονικέων Θεόδωρος Μοσχοκάρφης, Κώστας  Χατζηστεφανίδης,  Δημήτρης 
Βοζιρικίδης, το μέλος του Δ.Σ. Θεσσαλονικέων Νίκη Τσόλις και ο επίτιμος πρόεδρος του Κέντρου Μακεδονικών 
Σπουδών Ηλίας Νεοφυτίδης.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


