Σξ “Βόοειξ ή Άμω” έυει “Νόςιξ ή Κάςω”! Σξ “ΝΔΟ” όμωπ…
Αθήμα, 19 Ασγξύρςξσ 2009

Ρίυμξμςαπ μια μαςιά ρςα 192 μέλη ςξσ Οογαμιρμξύ
Ημωμέμωμ Εθμώμ (Ο.Ζ.Δ.), παοαςηοξύμε όςι σπάουει ΜΟΝΟ ΔΝΑ ΚΡΑΣΟ πξσ ρςημ ξμξμαρία ςξσ πεοιέυει γεωγοατικό ποξρδιξοιρμό. Και πξιξ είμαι
ασςό ςξ κοάςξπ; η «Νόςια Ατοική» (South Africa).
Πξσ βέβαια είμαι ποξταμέρςαςξ όςι ςξ όμξμα έυει μα
κάμει με ςξ όςι ασςό ςξ κοάςξπ είμαι ρςξ μξςιόςεοξ
μέοξπ ςηπ Ατοικήπ και δεμ διεκδικεί μέοξπ ςηπ «Βόοειαπ Ατοικήπ»…
Επιπλέξμ ρςξμ Ο.Η.Ε. σπάουξσμ δύξ κοάςη πξσ
ρςημ ξμξμαρία ςξσπ πεοιέυξσμ ςημ λένη «Νέα»
(New). Η «Νέα Εηλαμδία» (New Zeland) και η «Παπξύα Νέα Γξσιμέα» (Papua New Guinea). Αμςίθεςα
δεμ σπάουει κοάςξπ ρςξμ Ο.Η.Ε. πξσ μα πεοιέυει ςη
λένη «Παλιά» (Old)!
Ακόμη και η Κξοέα πξσ έυει διαιοεθεί ρε δύξ κοάςη
από ςξ 1948, ρςξμ Ο.Η.Ε. δεμ είμαι καςαυωοημέμη
ωπ «Βόοεια ή «Νόςια Κξοέα». Αμςίθεςα, ξι καςαυωοημέμεπ ξμξμαρίεπ ασςώμ ςωμ δύξ κοαςώμ ρςξμ
Ο.Η.Ε. είμαι ωπ κάςωθι:
 από ςιπ 20/09/1960 η «Βόοεια Κξοέα» είμαι καςαυωοημέμη
ρςξμ
Ο.Η.Ε.
ωπ:
«Λαϊκή Δημξκοαςία ςηπ Κξοέαπ» (Democratic
People's Republic of Korea) και
 από ςιπ 17/9/1991 η «Νόςια Κξοέα» είμαι καςαυωοημέμη
ρςξμ
Ο.Η.Ε.
ωπ:
«Δημξκοαςία ςηπ Κξοέαπ» (Republic of Korea)
Όμωπ, εμώ ρςξμ Ο.Η.Ε. δεμ αματέοξμςαι πξσθεμά
ςα ξμόμαςα «North / South Korea» (Βόοεια / Νόςια
Κξοέα), δσρςσυώπ, ρυεδόμ όλεπ ξι υώοεπ, αματέοξμςαι ρςα δύξ κοάςη ωπ ΒΟΡΕΙΑ και ΝΟΣΙΑ ΚΟΡΕΑ.
Σόρξ ςξ Ελλημικό σπξσογείξ Ενωςεοικώμ, όρξ και
ςξ Αμεοικάμικξ Τπξσογείξ Ενωςεοικώμ (U.S. Department of State), αματέοξσμ ςιπ δύξ υώοεπ ωπ
ΒΟΡΕΙΑ και ΝΟΣΙΑ ΚΟΡΕΑ υωοίπ μα κάμξσμ καμία
απξλύςωπ αματξοά ρςα ξμόμαςα ςωμ υωοώμ όπωπ είμαι καςαυωοημέμα ρςξμ Ο.Ζ.Δ.
Πάμε ςώοα ρςα δικά μαπ. Σι έυει ρσμβεί με ςξσπ βόοειξσπ γείςξμέπ μαπ; ςξμ Ο.Η.Ε., από ςιπ 27-092002 η «Ποώημ Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ
Μακεδξμίαπ» είμαι καςαυωοημέμη ωπ «The former
Yugoslav Republic of Macedonia». Πωπ αματέοεςαι
η FYROM ρςα σπξσογεία ενωςεοικώμ ςωμ άλλωμ
υωοώμ; Μα ωπ «Μακεδξμία» τσρικά!!! (πυ. Αμεοικάμικξ Τπξσογείξ Ενωςεοικώμ). Επξμέμωπ είμαι εμςελώπ ΑΔΙΑΥΟΡΟ ςξ πξιξ είμαι ςξ όμξμα ςηπ FYROM
ρςξμ Ο.Η.Ε. Ποξπ ςξ παοόμ, «ο κόσμος τόχει τούμπανο και μείς κρυφό καμάρι». υεδόμ όλα ςα σπξσογεία ενωςεοικώμ ςωμ μελώμ ςξσ Ο.Η.Ε. αματέοξσμ ςημ FYROM ωπ «Μακεδξμία» (Macedonia) και η
Ελλάδα ςημ αματέοει ωπ FYROM. Άοα με ςημ παοξύρα καςάρςαρη είμαρςε ρε «DE FACTO» αμαγμώοιρη
ςηπ FYROM ωπ «Μακεδξμία».

ύμτωμα με ςξμ αουαίξ Έλλημα τιλόρξτξ ωκοάςη: «Η αρχή της σοφίας είναι ο ορισμός των όρων»! Σξ «Βόοεια» σπξμξεί όςι σπάουει και «Νόςια». Όςαμ ακξύπ «Βόοεια Κξοέα» αμέρωπ ρκέτςεραι
όςι σπάουει δίπλα ςηπ η «Νόςια Κξοέα». Σξ «Άμω»
σπξμξεί όςι σπάουει και «Κάςω». Όςαμ ακξύπ «Άμω
Καλεμςίμη» νέοειπ όςι παοακάςω σπάουει η «Νόςια
Καλεμςίμη».
Σι θα γίμει όμωπ με ςιπ διαποαγμαςεύρειπ ρυεςικά με
ςημ ξμξμαρία ςηπ FYROM; Θα πάμε ρε ξμξμαρία
«Βόοεια Μακεδξμία»; Και η «Νόςια Μακεδξμία» πξσ
θα βοίρκεςαι; Θα πάμε ρε «Άμω Μακεδξμία»; Και η
«Κάςω Μακεδξμία» πξσ θα είμαι; Μήπωπ μελλξμςικά
«ποόκειςαι μα αλλάνει όμξμα» και η Ελλημική Μακεδξμία ρε «Νόςια ή Κάςω Μακεδξμία»; Θα μπξοξύμε
εμείπ, η Ελλάδα εμμξώ, μα υοηριμξπξιξύμε ςξ όμξμα
Μακεδξμία υωοίπ καμέμα απξλύςωπ ποόβλημα; ςα
ποξϊόμςα μαπ, ρςα αεοξδοόμιά μαπ, ρςξ υαλβά μαπ,
και γεμικά όπξσ μαπ αοέρει; Πξλύ τξβάμαι πωπ
ρςαδιακά δεμ θα μπξοξύμε γιαςί «ξ διάβξλξπ κούβεςαι πάμςα ρςιπ λεπςξμέοειεπ…» Και εάμ μπξοξύμε,
θα διατημίρξσμε παγκξρμίωπ ςξ κοάςξπ πξσ θα λέγεςαι «Μακεδξμία»…
Αμςίθεςα, η υοήρη ςηπ ξμξμαρίαπ «Νέα Μακεδξμία»
έμαμςι όλωμ έυει παμςελώπ άλλη διάρςαρη:

Τπάουει κοάςξπ “Μενικό” και πξλιςεία “Νέξ
Μενικό” ρςιπ ΗΠΑ. Καμία ρύγυσρη.

Τπάουει πόλη “York” ρςημ Αγγλία και πόλη
“New York” ρςιπ ΗΠΑ. Εμςελώπ άλλξ ποάγμα.

Τπάουει πεοιξυή “Wales” ρςημ Μεγάλη Βοεςαμία και πξλιςεία “New South Wales” ρςημ Ασρςοαλία.
Απ σπάονει λξιπόμ και κοάςξπ με όμξμα «Νέα Μακεδξμία» (New Macedonia) – όμξμα πξσ θα υοηριμξπξιείςαι ρε όλεπ ςιπ υοήρειπ! Και εάμ ςξ όμξμα είμαι
«Νέα Μακεδξμία», καμείπ δεμ θα μπξοεί μα ςξ αματέοει ωπ «Μακεδξμία»!
Είμαι ποξταμέρςαςξ όςι η ξμξμαρία ςηπ FYROM ωπ
«Μακεδξμία», «Βόοεια ή Άμω Μακεδξμία» είμαι ξι
υειοόςεοεπ επιλξγέπ πξσ σπάουξσμ. Όλεπ θα καςαλήνξσμ ρε «DE FACTO» αμαγμώοιρη ωπ
«Macedonia».
Η ξμξμαρία ςηπ FYROM ωπ «Νέα Μακεδξμία» είμαι
ξμξμαρία ρυεδόμ ξσδέςεοηπ επίπςωρηπ για ςημ Ελλάδα. Βέβαια ςξ μέλλξμ θα δείνει εάμ ςξ Βόοειξ, ςξ
Άμω ή ςξ Νέξ θα νεπεοάρει ή θα καπελώρει ςξ Νόςιξ, ςξ Κάςω ή ςξ ασθεμςικό…
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