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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
Πιστεύουμε ότι η μέχρι τώρα πορεία σας ως υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδας και αυτό 

δεν είναι φιλοφρόνηση, σας καθιστά έναν από τους ικανότερους των προκατόχων σας. Δεν έχετε ακόμη 
καμία ήττα στην διπλωματική σας σταδιοδρομία και ο πρόσφατος χειρισμός του Κυπριακού είναι ένας 
«κότινος» για σας.  

Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλούμε, σας εξορκίζουμε, μην την αμαυρώσετε συμφωνόντας σε μια 
ονομασία για  τα Σκόπια, που θα περιέχει το ένθετο «Μακεδονία».  Μην λοιπόν αποδεχτείτε από τα 
Σκόπια  πρόταση «Σύνθετης Ονομασίας», η οποία θα αποτελέσει μια «Σύνθετη Εθνική Ηττα»! που θα  
σας εκθέσει στη Διεθνή Κοινότητα αλλά προπάντων στις εθνικές συνειδήσεις των απανταχού Ελλήνων 
και θα κινδυνεύσετε να χρεωθείτε, όλα τα λάθη άλλων της πρόσφατης πεντηκονταετίας.  

Σκοπός αυτής της επιστολής δεν είναι να σας εξηγήσουμε, ότι η ιστορία της Αρχαίας 
Μακεδονίας αποτελεί μέρος της Ελληνικής Ιστορίας. Είναι τοις πάσιν γνωστό, ότι η ονομασία των 
βορείων γειτόνων μας ως «Μακεδονία» συνεπάγεται αλυτρωτικές βλέψεις σε βάρος της Ελληνικής 
Μακεδονίας και η σχέση τους με τους αρχαίους Μακεδόνες είναι μια ιστορική πλαστογραφία, που 
χαλκεύθηκε από τα Σκόπια τα μεταπολεμικά χρόνια. Η ΠΓΔΜ και οι κυβερνήσεις της, ουδέποτε 
έκρυψαν αυτές τις προθέσεις τους. Τον περασμένο Αύγουστο, εμείς οι Έλληνες του Καναδά, υπήρξαμε 
αυτόπτες μάρτυρες, όταν ο Γενικός Πρόξενος των Σκοπίων στο Τορόντο του Καναδά, παρακολούθησε 
μία εκδήλωση των «Ενωμένων Μακεδόνων», όπου η «μακεδονική υπερηφάνεια» διακηρύχθηκε 
μπροστά σε ένα χάρτη, που παρουσίαζε την «πατρίδα τους» και περιλάμβανε τη Θεσσαλονίκη, άλλα 
εδάφη της Ελληνικής Μακεδονίας καθώς και εδάφη της Βουλγαρίας. Είναι φανερό, επομένως, πως η 
απαίτηση της ΠΓΔΜ να ονομασθεί μόνιμα Μακεδονία, αποσκοπεί στην πραγματοποίηση του ονείρου 
για «ανάκτηση» της Μακεδονικής Ελληνικής γης. 

 
Κύριε Υπουργέ, 
Αυτή την ώρα, σας δίδετε από τα Σκόπια η καλύτερη ιστορικά ευκαιρία να ξεφύγετε από την 

«Ενδιάμεση Συμφωνία-Παγίδα», που δεν έχετε υπογράψει εσείς, δεν είστε σεις ο υπεύθυνος, ώστε να 
λυθούν τα χέρια σας. Είναι η ευκαιρία σας, είναι η ευκαιρία της Ελλάδος, είναι μια συγκυρία που 
κανένας προκατοχός σας είχε και εν τούτοις δεν ενέδωσε.  Γιατί εκείνο, το οποίο είχε την ευφυΐα και τη 
διορατικότητα να μη δεχθεί ο Καραμανλής και ο Παπανδρέου, να το δεχθείτε εσείς; Ακόμη ο 
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πρωθυπουργός και ο υπουργός των Εξωτερικών των Σκοπίων δείχνουν την τάση να ενδώσουν στις 
πιέσεις σας. Μην κάνετε πίσω. 

Πρόσφατα ο Γερουσιαστής Dana Rohrabacher, πρόεδρος της υποεπιτροπής Εξωτερικών 
υποθέσεων για την Ευρώπη και Ευρασία δήλωσε, ότι: η Δημοκρατία της «Μακεδονίας» “is not a 
country” και ότι θα πρέπει να διαιρεθεί και διανεμηθεί ανάμεσα στα γειτονικά κράτη. Μιλάμε για ένα 
θνησιγενές κρατίδιο, που κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αύριο θα υπάρχει, είναι αδιανόητο να τους 
ντύσουμε με τη χλαμύδα της Ιστορίας μας και να τους θωρακίσουμε με τη νομιμότητα της αναγνώρισής 
μας. 

Μη μπορώντας λοιπόν να ενταχθούν σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε, αφού η Ελλάδα ρητά, δημόσια και 
κατηγορηματικά επιβάλλει το  ΒΕΤΟ της, το πιο λογικό είναι να στρέψουν την πίεση από την Ελλάδα, 
στα Σκόπια, κατά τρόπο απόλυτο και αντίστροφο της τωρινής τους θέσης. Τα ονόματα τότε μπορεί να 
είναι «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (σαγηνευτικό), «ΒΑΡΝΤΑΣΚΑ», «ΣΚΟΠΙΑΔΟΝΙΑ»... 

Σταματήστε λοιπόν την «Σύνθετη Μακεδονία» τώρα. Υιοθετόντας την, παραβιάζετε τη 
Δημοκρατία, δηλαδή την γνωστή και εκπεφρασμένη θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων 
όλου του Κόσμου, αλλά και την Ιστορία, που δεν κατέγραψε ποτέ στο διάβα της, άλλη από την 
Μακεδονία των Ελλήνων. 

Παίρνουμε το θάρρος να σας παρακαλέσουμε, μην απογοητεύσετε τους πάντες, εκτός από τους 
επαγγελματίες κόλακες, ενδίδοντας σε κελεύσματα και ψιθύρους των κακών σειρήνων, ενώ έχετε τη 
δύναμη και τη δυνατότητα να δικαιωθείτε απόλυτα, με τη δύναμη και την αλήθεια του Πολιτισμού μας. 
Αρκεί να το θελήσετε, όσο είστε ακόμη ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδας, αλλιώς θα είστε 
ολοκληρωτικά υπεύθυνος ενώπιον της Ιστορίας και του Έθνους. 

Ως Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, πιστεύουμε στον πατριωτισμό σας και στις ικανότητες σας, διότι 
η προσωπική σας ιστορία το έχει αποδείξει περίτρανα. Δεν φοβόμαστε κύριε Υπουργέ. Μην χάσετε 
όμως την ευκαιρία να γράψετε Ιστορία, χωρίς όμως να λησμονείτε, ότι και υπομονή της  Ιστορίας έχει 
και αυτή τα όρια της. 

 

Με εκτίμηση, 

Dr. Theodore Halatsis     Dr. Costas Pappas 
 

       
 
Πρόεδρος       Vice-President, Administration & Secretary, 

Governmental and Public Affairs 


