
Τα δράματα του Κόσμου της Ορθοδοξίας 1870 ως 
σήμερα στη γεωγραφία του σημερινού Κράτους 

Σκοπίων 
 
 
 

Α. Η ονομασία του Κράτους των Σκοπίων 

Επίκαιροι προβληματισμοί επί παλαιών γεωεκκλησιαστικών δραμάτων. 

α.Το φυλετικό ζήτημα. Σο σλαβικό και αλβανικό στοιχείο του 

Κράτους είναι οι δύο βασικές συνιστώσες φυλετισμού, εντός συγκεκριμένης 

γεωγραφίας. (1) Το σλαβικό στοιχείο. Ο Πρωθυπουργός Ζάεφ θα αλλάξει, 

είπε, το όνομα του αεροδρομίου των κοπίων από Μ. Αλέξανδρος σε Κίρο 

Γκλιγκόρωφ. Ήταν ο τελευταίος, στενός παράγοντας του Σιτοϊσμού, ο πρώτος 

Πρόεδρος του νέου Κράτους της F.Y.R.O.M., του 1991. Ερωτηθείς, δημόσια 

ξεκαθάρισε ότι οι «Μακεδόνες» του είναι ένα σλαβικό φύλο από εκείνα της 

μετανάστευσης των λάβων, του 6ου μ.Φ. αι. και εξής στην Νοτιοσλαβία. 

Διακήρυξε την αυτονόητη αλήθεια της φυλετικής ιστορίας των 

λαβομακεδόνων. Επιλέξει: «Εμείς δεν έχουμε σχέση με τον Αλέξανδρο. 

Εμείς είμαστε λάβοι». Ακολούθησε η δολοφονική εναντίον του απόπειρα. 

Οι λάβοι της Μακεδονίας διαχρονικά εκβουλγαρίστηκαν στην 

συνείδηση, στην γλώσσα και στα ήθη και έθιμά τους. την περίοδο των 

εθνικών και θρησκευτικών ανταγωνισμών (1870-1912), με τον ισλαμικό 

εξτρεμισμό των τότε Οθωμανών υπέρ των Βουλγάρων της Βουλγαρικής 

Εξαρχίας και κατά των Ελλήνων της Μακεδονίας (πυρπολήσεις εκκλησιών και 

φόνοι εντός αυτών, όπως σήμερα με τους τζιχαντιστές και τους νεοοθωμανούς), 

οι λάβοι αυτοί ονοματίζονται, στα επίσημα οθωμανικά και εκκλησιαστικά 

έγγραφα, σαφώς και κυριολεκτικά «Βούλγαροι». Πουθενά ο όρος «Μακεδόνες» 

και «Μακεδονία». Ο όρος «Μακεδονία» ήταν τότε καθαρά γεωγραφικός 

προσδιορισμός στα όρια των δύο οθωμανικών Βιλαετίων Θεσσαλονίκης και 

Μοναστηρίου (σημερινά Βιτώλια). Επίσημα είναι ονοματολογικό εφεύρημα 

στα γεωπολιτικά σχέδια και δρώμενα του Σίτο στα νότια σύνορα της 

Γιουγκοσλαβίας, δηλ. της Νοτιοσλαβίας, από το 1944 κ. ε. 

Επομένως, ποια φυλετική και ιστορική σχέση νοείται μεταξύ λάβων 

του 6ου μ.Φ. αι. και εξής εδώ και των Μακεδόνων Ελλήνων του Μ. 

Αλεξάνδρου και Υιλίππου και του οικουμενικού αλεξανδρινού πολιτισμού, του 

4ου π.Φ. αιώνος; Καμία. ύνδεση ετεροχρονισμένη μπορεί να νοηθεί στη 



βάση του αλεξανδρινού στην πράξη δόγματος ότι και «Έλληνες εισίν οι της 

ελληνικής παιδείας μετέχοντες». Καλώς δεχούμενοι οι λαβομακεδόνες να 

είναι μέρος πολιτισμού και παιδείας της όλης αλεξανδρινής και ελληνιστικής 

οικουμένης και όχι το αντίστροφο ανιστόρητο. (2) Το αλβανικό 

στοιχείο. Αντιπροσωπεύει το 30% των κατοίκων του Κράτους και το 90% στις 

Επαρχίες Σετόβου και Δίβρας στα δυτικά, με σύνορο το Κόσσοβο. Οι 

Αλβανοί εδώ αποκαλούν, urbi et orbi, την πατρίδα τους όχι Μακεδονία αλλά 

Ιλλυρίδα. Έλκουν την καταγωγή τους από την Αρχαία Ιλλυρία. Είναι αυτοί οι 

αρχαιότεροι των λάβων κάτοικοι εδώ. λαβομακεδόνες, λοιπόν, και 

Αλβανοϊλλυριοί τα δύο συνιστώντα μέρη του Κράτους. (3) Τπάρχουν, φυσικά, 

εδώ και άλλες μικρότερες μειονοτικές ομάδες. πως Βλάχοι (ελληνόβλαχοι 

για μας), τουρκογενείς μουσουλμάνοι, έρβοι, Βούλγαροι, Ρωμά και Έλληνες. 

Ο Γκλιγκόρωφ για τους Έλληνες ειδικά δήλωσε ότι συμποσούνται περί τις 200 

χιλ. Και το ερώτημα: Πώς, λοιπόν, ονοματολογικά θα εκπροσωπηθούν στην 

νέα ονομασία του Κράτους, ιδίως οι λαβομακεδόνες και οι Αλβανοϊλλυριοί; 

Για να είναι Κράτος σταθερότητας, καλής γειτονίας, εντασσόμενο, μάλιστα, 

στο ΝΑΣΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 

β.Το γεωγραφικό ζήτημα. Σρία είναι τα ιστορικά και σημερινά 

γεωγραφικά διαμερίσματα του Κράτους των κοπίων: Βόρειος 

Μακεδονία (Γευγελή ως Βελεσσά από νότο προς βορρά ˙Πελαγονία, δηλ. 

Μοναστήρι – Αχρίδα, ως τρώμνιτσα από δυτικά ως ανατολικά) ˙Αρχαία 

Δαρδανία, σημ. Βάρδαρσκα, με πρωτεύουσα πόλη τα κόπια, αρχαιόθεν εκτός 

μακεδονικής ενδοχώρας ˙ και Ιλλυρίδα Σετόβου και Δίβρας. Καμιά, επομένως, 

αμφιβολία ότι η ιστορική Μακεδονία Υιλίππου – Μ. Αλεξάνδρου (το 90% 

περίπου της όλης ιστορικής και όχι γεωγραφικής Μακεδονίας) ταυτίζεται προς 

την Μακεδονία της Βορείου Ελλάδος. Απόδειξη μεγάλη είναι, πέραν των 

ιστορικών πηγών και γεγονότων, τα αποδεικτικά ανασκαφικά ευρήματα στην 

ελληνική Μακεδονία (Βεργίνα, Δίο, Αμφίπολη, Υίλιπποι κ.λπ.). Εξ ου και η 

εύλογη και δίκαιη ελληνική, εθνική και πολιτισμική, ευαισθησία για δόλια 

υφαρπαγή της εννοίας και ουσίας της όντως Μακεδονίας. 

γ.Το γεωπολιτικό ζήτημα. Ο Σίτο το όλο αυτό φυλετικό και 

γεωγραφικό ψηφιδωτό – μεγάλος του μπελάς – ομογενοποίησε με την βαρειά 

ονομασία «Μακεδονία», σοσιαλιστική-κομμουνιστική στον πολιτικό-κρατικό 

χάρτη της Γιουγκοσλαβίας (1944-1990). Οπότε, μετά τον θάνατό του, μας 

προέκυψε η σημερινή κατάσταση, με τους γνωστούς εξωπραγματικούς μέχρι 

γελοιότητας αλυτρωτισμούς και ιστορικούς κομμουνιστογενείς 

αναθεωρητισμούς εις βάρος της Ελλάδος, της ελληνικής Μακεδονίας, ως 

ταυτόσημης προς την ιστορική Μακεδονία. Σην γεωπολιτική αυτή ανωμαλία 



καλείται να λύσει, μόνιμα και διεθνώς παραδεκτά, κύρια από πλευράς Ελλάδος, 

η τελική ονομασία του Κράτους αυτού, που τώρα η νέα, ανοικτών οριζόντων, 

ως φαίνεται, ηγεσία καλείται να προσεγγίσει θετικά, σε άμεση συνεργασία με 

την Ελλάδα, ως μέλος του ΝΑΣΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γιατί; Διότι 

τα ονόματα εκφράζουν τα πράγματα, την ταυτότητα προσώπων, λαών και 

Κρατών. Πώς να το κάνουμε. Αυτό είναι το διεθνές γεγονός και αφήγημα. 

δ.Το ονοματολογικό ζήτημα. Σο αναλύσαμε, με βάσει τα ανωτέρω, σε 

άρθρο μας του 2008, επίκαιρο προπαντός και σήμερα, με τίτλο: «Να μην 

καταντήσει το κοπιανό κεφάλαιο στην ιστορία των χαμένων ευκαιριών». Σρία 

ονόματα κυκλοφορούσαν: «Δημοκρατία Άνω Μακεδονίας», «Δημοκρατία 

Βόρειας Μακεδονίας» και «Δημοκρατία Νέας Μακεδονίας». 

Επιχειρηματολογούμε υπέρ του τρίτου. Γιατί τα δύο άλλα δεν καλύπτουν 

φυλετικά και γεωγραφικά το όλο του Κράτους. Καθ΄ ημάς, ο όρος «Νέα», σε 

αντιδιαστολή προς τον «ιστορική», Μακεδονία, δηλώνει την γειτνίαση δύο 

διαφορετικών κόσμων και πολιτισμών και κατά χώρα καταστάσεων στις σχέσεις 

Ελλάδος και ελληνικής Μακεδονίας με το νέο Κράτος. Αν, μάλιστα, η νέα 

ονομασία ορίζεται σλαβιστί «Δημοκρατία NovaMakedonija» διεθνώς και 

ergaomnes, η επιτυχία του αμοιβαίως αποδεκτού δίκαιη θα είναι αμφίπλευρα. 

Ο επιθετικός προσδιορισμός «Νέα» είναι απόλυτα αντιθετικός προς ότι λεκτικά 

και νοηματικά εκφράζει το γεγονός εντός της ελληνικής βόρειας επικράτειας 

«Αρχαία» ή «ιστορική» Μακεδονία. 

Εξ άλλου, η τρίτη αυτή ονοματολογία είναι πολύ φιλική και αποδεκτή 

στους κατοίκους, ιδίως τους παλαιότερους, του Κράτους αυτού, ως 

«οσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» της Ομοσπόνδου 

Γιουγκοσλαβίας. Σο πρώτο και επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του 

Σιτοϊσμού στα κόπια φέρει ως σήμερα την ονομασία «NovaMakedonija» (το 

πρώτο φύλλο στις 19-10-1944). Και καταλήγουμε ότι ενδεχόμενη τέτοια λύση 

συναρτάται με την αναθεώρηση ή επαναδιατύπωση του Προοιμίου και των 

άρθρων 3, 68, 74, και 40, παρ. 1 του υντάγματος των κοπίων. Και τούτο για 

εξάλειψη των σπερμάτων για «Μεγάλη Μακεδονία», υπό το υνταγματικό 

όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας». 

Σέλος, παρακαλείται ταπεινά η όλη πολιτική κονίστρα της Ελλάδος για 

κατοχή ή απόκτηση ή νομή της εξουσίας να είναι ενωμένη για το Ζήτημα, που 

αφορά στο έθνος και το λαό του. Να αφεθεί απερίσπαστη η πολιτική και 

διπλωματική ηγεσία του ΤΠΕΞ για να εισηγηθεί το καλλίτερο στο υπό τον 

σοφό Πρόεδρο της Δημοκρατίας υμβούλιο για τα περαιτέρω (εφημ. «ΣΟ 

ΠΑΡΟΝ» 31-12-2017). 

 



Β. Το ιστορικό υπόβαθρο του Μακεδονικού για το σημερινό 

ονοματολογικό του κράτους των Σκοπίων 

1. Εισαγωγικά: Μεταξύ 1870 και 1912 η διαμάχη για τη Μακεδονία ήταν 

μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων στο τρίγωνο Ελλάδας – Βουλγαρίας – 

ισλαμικής οθωμανικής εξουσίας. Η Βουλγαρία, με ιδεολογικό – φυλετικό 

προπομπό και βραχίονα τη Βουλγαρική Εξαρχία, σχισματική από το 1872 

ως το 1945, εφάρμοσε διμερές πρόγραμμα (ιδεολογικό και ένοπλο) «του 

εκβουλγαρίσαι», κατά τις πηγές, τη Μακεδονία. Σο «εκμακεδονίσαι» ήταν 

ανύπαρκτο. 

2. Το ιδεολογικό πρόγραμμα: Αυτόπτης μάρτυρας τότε (π.χ. το 1904) ο 

διδάσκαλος Ιω. Ξανθός από τη Γευγελή. το βιβλίο του «Ιστορία της 

Γευγελής», Θεσσαλονίκη, 1954, σελ. 74 – 75, γράφει: «Εις το σχολείον οι 

Βούλγαροι διδάσκαλοι εδίδασκον…ότι ο Μ. Αλέξανδρος ήτο 

Βούλγαρος, ως επίσης…οι ήρωες της Ελληνικής μυθολογίας, ήτοι ο 

Αχιλλεύς, ο Ηρακλής, ο Θησεύς, ο Ιάσων κ.α. Ενθυμούμαι δε καλώς, ότι 

οι Βούλγαροι συγχωριανοί μου μαθηταί μοί επεδείκνυον το βιβλίον της 

ιστορίας των, εις το οποίον είχον τας εικόνας των εν λόγω ηρώων». Πρβλ. 

σημερινές φαντασιώσεις και αγάλματα κλπ. της Κυβέρνησης Γκρουέφσκι, 

κατ’ απομίμηση εκείνων. Και συνεχίζει ο Ξανθός: «το 1904 εις το 

καφενείον του χωρίου Άδενδρον (Κιρτζιλάρ) εχρειάσθη επέμβασις προς 

απομάκρυνσιν βουλγαροδιδασκάλου, διότι επροπαγάνδιζε, ότι η 

Μακεδονία είναι βουλγαρική και ότι ο Μ. Αλέξανδρος ήτο βούλγαρος». 

Πρβλ. και σήμερα τα ίδια στα κόπια και αλλού στην σκοπιανή Διασπορά. 

3. Το ένοπλο πρόγραμμα. α. Σε ζωές και αγαθά. Γράφει ο ίδιος, σελ. 78 – 

79. «Οι Κομιτατζήδες προέβαινον εις βάρβαρα και απάνθρωπα 

κακουργήματα, ως εις πυρπολήσεις οικιών και σιτηρών, εις σφαγήν μικρών 

και μεγάλων ζώων, εις καταστροφήν αμπελών, μωρεοδένδρων και 

λαχανικών και εις καταστροφήν παντός ανήκοντος εις Έλληνας. Προ του 

βαρβάρου Κομιτατζή ουδέν ελληνικόν πράγμα εστέκετο 

όρθιον…δολοφονούντες, καίοντες, σφάζοντες διά μαχαίρας, πελέκεως και 

άλλων φονικών οργάνων, αρχιερείς, ιερείς, διδασκάλους, ιατρούς, 

προκρίτους και άλλους ενθουσιώδεις Έλληνας, κατασφάζοντες ολοκλήρους 

οικογενείας, ξεκοιλιάζοντες γυναίκας και βρέφη ακόμη. Η Ιερά Εξέτασις 

ωχριά προ των κακούργων και των κακουργημάτων αυτών». Σέτοια δεν 

γίνονται σήμερα. 



β. Ιεροί Τόποι Λατρείας Ορθοδόξων Κοινοτήτων, πιστών στο 

Πατριαρχείο τότε, ως Διοικούσα εδώ Εκκλησία. Εκκλησίες, 

νεκροταφεία, μοναστήρια, μετόχια, επισκοπεία, βακούφια, έγιναν θέατρο 

σκληρών συγκρούσεων. Υόνοι, τραυματισμοί, προπηλακισμοί επισκόπων, 

ιερέων, πιστών, τα Φριστούγεννα, το Πάσχα, γιορτές εκκλησιών ήσαν 

συχνό γεγονός. Επίσης, αρπαγές, πυρπολήσεις και ανατινάξεις ελληνικών 

ιερών εικόνων, βιβλίων, αντικειμένων και εκκλησιών, ώστε τίποτε να μη 

θυμίζει ελληνοορθοδοξία, αλλά μόνο Βουλγαρική Εξαρχία και 

Βουλγαρία. Σο σύνθημά τους, με υπομόχλιο την ισλαμική ιδεολογία και 

προπαγάνδα του οθωμανικού, νεοτουρκικής τάσεως, κράτους, ήταν, κατά 

τις αδιάψευστες πηγές: «Εξαρχικοί εισίν οι Χριστιανοί της 

Μακεδονίας». Ακήρυκτος θρησκευτικός πόλεμος. αν σήμερα, mutatis 

mutandis, με τους σουνίτες τζιχαντιστές, «τα άγρια παιδιά» των 

νεοοθωμανών ιδεολόγων. 

4. Και σήμερα, τί από κείνα τα κατορθώματα των Βουλγάρων; Ελλάδα και 

Βουλγαρία είμαστε αλληλέγγυοι και συμμέτοχοι της Ε.Ε. – ΝΑΣΟ. Η 

Αρχαία Μακεδονία, η Ελληνική Μακεδονία, είναι δυναμική καρδιακή 

Ελλάδα. Η Μακεδονία του Πιρίν είναι Βουλγαρία. Σί να φοβηθούμε από 

τους λαβομακεδόνες και Αλβανοϊλλυριούς του Κράτους της Vardarska 

Makedonija του Σίτο; Δεν μας χωρίζουν τώρα αίματα, όπλα και μαχαίρια. 

Επί Γκρουέφσκι συνέβησαν διωγμοί του λαβομακεδόνα Αρχιεπισκόπου 

Αχρίδος Ιωάννη και των πιστών του. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα στο εξής. 

ταγονίδια στα παραμεθόρια θυμούνται, με τα βουλγαρικά των 

Κομιτατζήδων τραγούδια, τί; Σο βάνδαλο περιγραφέν παρελθόν; Οι 

λαβομακεδόνες υπήρξαν θύματα της γεωπολιτικής του τιτοϊσμού. Αντί 

του «εκβουλγαρίσαι» των Εξαρχικών επινόησε το «εκμακεδονίσαι». Αν 

προνοηθούν στις διαπραγματεύσεις λεπτομερώς όσα, με την 50ετή συνεχή 

μας εντρύφηση στο θέμα, διατυπώσαμε, τότε μετά μια γενεά (25 χρόνια), 

τα «Ονοματολογικά» θα είναι ιστορία. μως, προσοχή, στη βάση του 

απολύτου σεβασμού των συνόρων, μακράν ανιστορήτων 

κομμουνιστογεννών αλυτρωτισμών, όπως τώρα μεταξύ Ελλάδος και 

Βουλγαρίας, και με τί, μάλιστα, ιστορικό αιμοσταγές παρελθόν!! 

5. Ψευδομακεδονική Εκκλησία Σκοπίων. Η πολιτική λύση θα σημάνει και 

τη λύση του εκκλησιαστικού των κοπίων. Σο 1945, η Βουλγ. Εξαρχία 

(από 1870 – 1872) ζήτησε συγγνώμη από το Οικ. Πατριαρχείο, που, υπό 

όρους, αναγνώρισε ως Μήτηρ Εκκλησία την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας 

Βουλγαρίας. Και σήμερα εντοπίζονται φυλετικά σχισματικά σταγονίδια 



στους Κόλπους της. Π.χ. σαμποτάρισμα της Μ. υνόδου Κρήτης (2016) 

και σχισματική προσέγγιση αναγνωρίσεως (Νοεμ. 2017 κ.ε.) της 

χισματικής αυτής «παρασυναγωγής», γνωστού όντος ότι το Κράτος αυτό 

εκκλησιαστικά είναι κανονικό έδαφος του ερβικού Πατριαρχείου, υπό τον 

Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη. Θα λυθεί το θέμα, βάσει των αποφάσεων της Μ. 

υνόδου της Κρήτης (Ιούνιος 2016), με την αποκλειστική κανονική 

πρωτοβουλία ερβίας. 

6. Συμπέρασμα. Να αφεθεί ήσυχο το ΤΠΕΞ να κάμει τη δουλειά του, που 

γνωρίζει ως άριστα. Προβληματιζόμαστε, όμως, μήπως η νέα ευκαιρία γίνει 

κεφάλαιο ιστορίας χαμένων ευκαιριών, λόγω πολιτικής κυβερνο – εξουσιο – 

λαγνο – μανίας. Μακάρι, να διαψευσθούμε (εφημ. «ΣΟ ΠΑΡΟΝ» 14-01-

2018). 

 

Γ. Το γεωεκκλησιαστικό Ζήτημα Σκοπίων στην ιστορία και στο 

παρόν ονοματολογικά 

1. Εισαγωγικά. το ύστημα Διοικήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας 14 

Εκκλησίες είναι κανονικές και νόμιμες, εντός, πάντοτε, διεθνώς αποδεκτών, με 

συμφωνημένα σύνορα, Κρατών (Αποφάσεις Μ. υνόδου 1872 Κων/πόλεως). 

Π.χ. στην Οθωμανική Επικράτεια (1870 – 1912) Κυρίαρχη Διοικούσα 

Εκκλησία, ως ανωτέρω και με ουλτανικά Προνόμια, ήταν η Μ. Εκκλησία το 

Οικ. Πατριαρχείο Κων/πόλεως, για όλα εδώ τα Ορθόδοξα Έθνη. Η Τψηλή 

Πύλη όμως, στη νέα Ισλαμική Αρχή «του διαίρει και βασίλευε», ίδρυσε, το 

1870, τη Βουλγαρική Εξαρχία, ως δεύτερη εκκλ. Αρχή, στα όριά της. Διαρχία˙ 

επομένως, το σπέρμα έριδος και αταξίας. Η Μ. Εκκλησία, συνεπής στο 1872 

και στο προνομιακό καθεστώς, καθήρεσε τον Κλήρο των χισματικών 

φυλετιστών. Η εθνοφυλετική Βουλγ. Εξαρχία κηρύχθηκε συνοδικώς (1872) 

χισματική. Πολέμησε το Πατριαρχείο, ανυποχώρητα, με τα πνευματικά και 

διπλωματικά μέσα, το ιδεολογικό και ένοπλο πρόγραμμά της. Σελικά, η 

Εξαρχία, το 1945, ζήτησε επίσημα (Πολιτεία και Εκκλησία Βουλγαρίας) 

συγγνώμη από τη Μητέρα Εκκλησία. Ήρθη το χίσμα. Η Εκκλησία 

Κων/πόλεως δέχθηκε, αγαπητικά, τη μετάνοια, και, υπό όρους, την κατέστησε 

Αυτοκέφαλη στο επίσημο, εντός διεθνών συνόρων, Βουλγ. Κράτος. Και, 

μεγάθυμα, της απένειμε και την πατριαρχική τιμή, λίγο μετά.  

2. Τα σημερινά κατάλοιπα της Βουλγ. Εξαρχίας στο Κράτος Σκοπίων. Σα 

εδώ εδάφη ενσωματώθηκαν στη ερβία, το 1913 κ.ε. Σο Πατριαρχείο 

Κων/πόλεως, Διοικούσα Εκκλησία τότε, τα παραχώρησε, με 



ενδοεκκλησιαστικές διαπραγματεύσεις (1919 – 1922), κατά μητροπόλεις και 

επισκοπές, στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία ερβίας. Έκτοτε, το καθεστώς αυτό 

ισχύει, ως σήμερα. Επί Τιτοϊκής Γ/βίας έγινε πολιτικά ό,τι επί 

οθωμανοκρατίας. Ο Σίτο, προσωπικά, παρά τις κανονικές αντιδράσεις της 

ερβικής Ιεραρχίας, που διώχθηκε για τούτο παντοιοτρόπως, κατέστησε 

τη Vardaska Makedonija των κοπίων ως «Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη 

Εκκλησία Μακεδονίας» (Ιουλ. 1967). Ήθελε και την πατριαρχική τιμή γι’ 

αυτήν. Σο ερβικό Πατριαρχείο (επτ. 1967) το πολιτικό αυτό κατασκεύασμα 

κήρυξε «Σχισματική Θρησκευτική Οργάνωση». Μ’ αυτό συντάχθηκε το 

Πανορθόδοξο ύστημα. Η Εκκλησία της Ελλάδος, ως Διοικούσα Εκκλησία 

τώρα των μακεδονικών μητροπόλεων στη Β. Ελλάδα, αντέδρασε άμεσα. Σα 

εκκλησιαστικά κόπια, με σχισματικό Αρχιεπίσκοπο και ύνοδο υπ’ αυτόν, 

συνιστά τη σημερινή ουρά της Βουλγ. Εξαρχίας, με νέα δεδομένα, τα σημ. 

«ονοματολογικά». Πώς αυτό;  

3. Το ονοματολογικό εκκλησιαστικό Ζήτημα Σκοπίων. Τα εδάφη αυτά ήσαν 

προπύργιο της Βουλγ. Εξαρχίας. Ανθούσες Ελληνοορθόδοξες Κοινότητες, 

πιστές στο Πατριαρχείο, διώχθηκαν βάναυσα, κατά το πρόγραμμά της, και ως 

πρόσφυγες ήλθαν στην Ελληνική Μακεδονία από Μοναστήρι, Αχρίδα, 

Κρούσοβο, κόπια, Βελεσσά, Γευγελή, Δοϊράνη, τρώμνιτσα και τα πέριξ 

των. ήμερα, παρά το τιτοϊκό ιδεολόγημα του «εκμακεδονισμού», εις 

εξουδετέρωση του «εκβουλγαρισμού» (1870 – 1944), το Βουλγ. εξαρχικό 

ριζικό υποσυνείδητο αναδύεται έκδηλο. Απόδειξη η των ημερών μας, λόγω 

του ονοματολογικού, προσέγγιση του χισματικού Αρχιεπισκόπου τεφάνου, 

με τη βουλγαρική Κυβέρνηση και Εκκλησία (Πρόεδρος, Πρωθυπουργός, 

Πατριάρχης, Νοεμ. 2017 κ.ε.). Ζητεί ο τέφανος η Βουλγαρική Εκκλησία να 

γίνει Μητέρα Εκκλησία των κοπίων. Ο Βουλγ. Πατριάρχης επευλογεί την 

προσέγγιση των ομοφύλων και ομογλώσσων λαβομακεδόνων. Δηλώνει όμως 

ότι αρμόδιο όργανο για το εκκλ. καθεστώς των είναι το Πανορθόδοξο 

ύστημα Διοικήσεως. Που όμως ο ίδιος απέρριψε, στο πρόσωπο της Μ. 

υνόδου Κρήτης (2016). Ο Βουλγαρίας (Ιαν. 2018) βρέθηκε στο Υανάρι και 

επισκέφθηκε το Πατριαρχείο και προφανώς αντάλλαξε απόψεις με τον Οικ. 

Πατριάρχη. Αφορμή τα εγκαίνια της βουλγαρικής εκκλησίας στο μαχαλά 

Υαναρίου, παρουσία του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας και του Προέδρου 

Σουρκίας Ερντογάν. 

4. Συμπέρασμα. Η εκκλησιαστική ονοματολογία κοπίων, με δύο 

Αρχιεπισκόπους, τον κανονικό Ιωάννη «Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος και 

μητροπολίτη Σκοπίων» του Σερβικού Πατριαρχείου και το 

χισματικό «Αρχιεπίσκοπο Σκοπίων και πάσης Μακεδονίας» τέφανο, 



βραχυκυκλούμενο τώρα με το Πατριαρχείο Βουλγαρίας, κείται ενώπιον των 

Αποφάσεων της Μ. υνόδου Κρήτης για την αυτονομία της. Η αρχή θα γίνει 

με την πρωτόβουλη συντονιστική Διακονία του ερβικού Πατριαρχείου με 

εισήγηση στο Οικ. Πατριαρχείο. Ο δε Βουλγαρίας οφείλει να προσυπογράψει 

προηγουμένως τα Πρακτικά της Μ. υνόδου Κρήτης. Ο χισματικός 

τέφανος, ειρήσθω, είναι εκείνος, που ενώπιον του Πάπα Ρώμης δήλωσε ότι 

είναι διάδοχος των «λαβομακεδόνων» Αγίων Αδελφών, Ελλήνων το γένος, 

Κυρίλλου και Μεθοδίου, των οποίων η πατρίδα Θεσσαλονίκη είναι υπόδουλη 

στους Έλληνες. Κάπως έτσι. Οι πολιτικές εξουσίες είναι αναρμόδιες 

επεμβάσεως στο Πανορθόδοξο ύστημα Διοικήσεως. Επίσης, Αυτό 

αναρμόδιο είναι να επεμβαίνει στις πολιτικές διεθνείς και διπλωματικές 

διεργασίες. Πάντως, το εκκλ. τρίγωνο Βελιγράδι – Κων/πολη – Αθήνα είναι το 

πυρίκαυστο. Η έκφραση, επομένως, γνώμης της Εκκλησίας της Ελλάδος 

θεσμικής και προσωπικής είναι εθνικό και δημοκρατικό επιβαλλόμενο 

καθήκον, στα πλαίσια αλληλοσεβασμού των διακριτών ρόλων Πολιτείας – 

Εκκλησίας, κατά το ύνταγμα. Εν τούτοις, ιδεολόγοι της αριστεράς, του 

σοσιαλισμού και της δεξιάς, ακόμη, θα επιθυμούσαν σε μία μελλοντική 

αναθεώρηση του υντάγματος την απομόνωση της Εκκλησίας σε ένα απλό 

«Κύριε ελέησον». Μοιάζει τούτο με πριόνισμα του κορμού του δένδρου, όπου 

εμφωλεύουν οι πάντες. Αλήθεια, τί ανωριμότητα στα εθνικά και κοινωνικά της 

Πατρίδος κρίσιμα δρώμενα!! (Εφημ. «ΣΟ ΠΑΡΟΝ» 21-01-2018). 

 

Δ. Προς Ματθαίον Νίμιτς επιστολή 

-Του 1904, περί των ιστορικών ριζών του αλυτρωτισμού των 

Σκοπιανών. 

Εντιμώτατε, ερμηνεύσατε σε σκοπιανό κανάλι τη φυλετική διαχρονία 

των εκεί λάβων. Διαμορφώθηκε, είπατε, από το 1992 και εντεύθεν, διά της 

Γιουγκοσλαβίας του Σίτο (1944-1991), του κράτους της ερβίας (1913-1944), 

και πρόρριζα στην Οθωμανοκρατία (1870-1944). την τελευταία ανιχνεύεται, 

όντως, το φυλετικό DNA τους. Αυτοαποκαλούνταν οι πρόγονοί των 

υπερήφανοι Βούλγαροι. 

Επί ερβίας Μπουγκαράσοι (δηλαδή Βουλγαράδες). Επί Σίτο 

«Γιουγκοσλάβοι Μακεδόνες» ή «λαβομακεδόνες». ήμερα «Μακεδόνες» του 

Κρούμου και του αμουήλ, του Ίλιντεν 1903, αλλά και των Ελλήνων 

Μακεδόνων Υιλίππου και Μ. Αλεξάνδρου. Εθνοφυλετική σύγχυση 

γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων. κοπιανοί και Βούλγαροι είναι συγγενείς – 

σχεδόν αδελφοί φυλετικά και γλωσσικά όσο οι Έλληνες Ελλάδος και Κύπρου. 



Έτσι, υπέγραψαν τόσο καλά το πρόσφατο σύμφωνο φιλίας Βούλγαροι και 

κοπιανοί. 

Σο κρίσιμο ερώτημα, εντιμώτατε, είναι: Ποιοι και τι ήσαν αυτοί στην 

Οθωμανοκρατία, με συνδρομή της «Αγίας» Ρωσίας και την ανοχή της τότε 

Ευρώπης; Η ανέκδοτη επιστολή των δημογερόντων Έδεσσας στον 

Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης (25 επτεμβρίου 1904, αριθμ. πρωτ. 926 στο 

Αρχείο Μητροπόλεως) τα λέει όλα. Τπόψη σας, για ψηλάφηση των φυλετικών 

ριζών, διά του υντάγματος και σχολικών βιβλίων, του σημερινού 

αλυτρωτισμού, εις νόθευση της ελληνικότητας της αρχαίας και σημερινής 

ελληνικής Μακεδονίας. Ανάγουν τις ιστορικές «ηρωικές» ρίζες τους στα 

γεγονότα που περιγράφει αυθεντικά η επιστολή: 

Παναγιώτατε Δέσποτα, από τριών και πλέον ετών, η πόλις ημών και 

σύμπασα σχεδόν η εκκλησιαστική περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως 

Βοδενών ευρίσκονται εν όλως εκρύθμω καταστάσει, διότι εξέλιπε πλέον η 

ασφάλεια της ζωής, της περιουσίας και της τιμής εις επίμετρον δε και η 

ελευθερία της θελήσεως, καθ’ όσον βάρβαροι και κακοήθεις τινές, υπό το 

όνομα του αντάρτου και ελευθερωτού, δήθεν περιεχόμενοι κατά στίφη την 

όλην επαρχίαν, εξαναγκάζουσι διά πυρός και σιδήρου τους πάντας και ιδία 

τους χωρικούς, μηδ’ αυτών των ιερέων και διδασκάλων εξαιρουμένων, να 

υπογράφωσι τας υπ’ αυτών συντασσομένας αιτήσεις προς τας επιτοπίους Αρχάς 

και αναφοράς προς τον Έξαρχον των Βουλγάρων, δηλούντας δι’ αυτών ότι 

προσχωρούσι τη Εξαρχία και αποχωρίζωνται της Μεγάλης του Φριστού 

Εκκλησίας, εις ην ανέκαθεν υπήγοντο. 

Σα κακοποιά ταύτα στοιχεία, μη αρκούμενα εις τούτο μόνον, 

προβαίνουσιν ασυστόλως και εις την απέλασιν βία από των χωρίων των 

Ορθοδόξων ιερέων και διδασκάλων και το μέγιστον δολοφονούσι τους 

ανθισταμένους εις τούτο, προ πάντων δε τους ιερείς, τους διδασκάλους και τους 

προκρίτους. Εκ της εκρύθμου ταύτης καταστάσεως, ην εδημιούργησαν οι 

Βούλγαροι, υφίστανται τα πάνδεινα και αι πόλεις Βοδενά, Γενιτσά, Γευγελή και 

Γουμέντζα, ως αναγκαζομένων των κατοίκων εν πλήρει μεσημβρία να 

φυλάττωσιν εαυτούς από πάσης επιβολής των δολοφόνων και μη δυναμένων να 

μεταβαίνωσιν εις τα κτήματά των. Σα δε χωρία πάντα σχεδόν ευρίσκονται εις 

την διάθεσιν και την κυριαρχία των κακούργων Κομιτατζήδων. Επετάθη δ’ έτι 

μάλλον το έκρυθμον της καταστάσεως, αφ’ ης ημέρας επεσκέφθησαν ταύτην οι 

ομόδοξοι Ρώσοι, οι εντεταλμένοι να επαναφέρουσι την τάξιν εν τη χώρα ταύτη. 

Επειδή, λοιπόν, Παναγιώτατε, ο βίος πάντων ημών των ειρηνικών και 

φιλησύχων κατοίκων διατρέχει τον έσχατον κίνδυνον, διότι, ως φαίνεται, το 

πρόγραμμα των βουλγαρικών στυφών κατά το έτος τούτο είναι να εξοντώσωσι 



τους μη υποτασσομένους εις τας θελήσεις αυτών Ορθοδόξους Φριστιανούς της 

επαρχίας ταύτης, αφού καθ’ εκάστην ανηλεώς και αφειδώς υπ’ αυτών ως 

πρόβατα σφάζονται, διαμαρτυρόμεθα εντόνως… κατά των κακούργων 

πράξεων των Βουλγάρων, των επιζητούντων να πληθύνωσι την μάνδραν της 

χισματικής Εξαρχίας, ως και κατά της αδίκου ανοχής της πεπολιτισμένης και 

Φριστιανικής Ευρώπης, της επιτρεπούσης, υπό τα όμματα των εαυτής 

πρακτόρων, να διαπράττωνται κατά των Ορθοδόξων Ελλήνων κακουργίαι υπό 

των Βουλγάρων. Καθικετεύομεν την υμετέραν Παναγιότητα, όπως γνωρίση οις 

δει και οίδεν Αύτη τον έσχατον κίνδυνον, ον διατρέχομεν. Οι Δημογέροντες 

Φρήστος Πέγκος, Α. Βασδάρης, Ευάγγελος Μίντσης, Γρ. Σσίτσης, Βασίλειος 

Δόδος». 

Συμπέρασμα: Αλυτρωτισμός απόβλητος, πρόρριζα. ύνορα διεθνώς 

ασφαλή τα σημερινά, της υνθήκης Βουκουρεστίου, του Ιουλίου 1913. 

Ονομασία κράτους ρεαλιστική προς το «Novomakedonija» ή «Μακεδονική 

Δημοκρατία Βαρδάρη» ή «Βόρεια Μακεδονία». Διεθνείς εγγυήσεις και 

συνταγματικές διευκρινίσεις. Ονομασία Ορθοδόξου Εκκλησίας η σημερινή 

κανονική «Αυτόνομη Αρχιεπισκοπή Αχρίδος και Μητρόπολης κοπίων», υπό 

τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου ερβίας, κατά τον Σόμο της Πατριαρχικής 

Σιμής του 1922 στην Εκκλησία της ερβίας (εφημ. «ΣΟ ΠΑΡΟΝ» 04-02-

2018). 

 

Αθανάσιος Αν. Αγγελόπουλος 

Καθηγητής Πανεπιστημίου 


