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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

Αγαπητοί φίλοι 

Ο Σύνδεσμος Προάσπισης Μακεδονίας-Θράκης (ΣΠΜΘ) προέκυψε ως μια ζωτική ανάγκη 

από τις αρχές του 2018.  Ήταν η εποχή που γινόταν δήθεν κάποια διαπραγμάτευση με τα 

Σκόπια, και αργότερα τον Ιούνιο έμπαιναν οι υπογραφές στις Πρέσπες  μεταξύ των υπουρ-

γών Εξωτερικών της Ελλάδας και της FYROM.  Τη συμφωνία αυτή σημαντικές προσωπικό-

τητες στην Ελλάδα και ομογενείς του Εξωτερικού τη χαρακτήρισαν ως ετεροβαρή, ανιστό-

ρητη, απαράδεκτη, επαίσχυντη,  βλαπτική για την Ελλάδα, έως και προδοτική.  Με αυτή τη 

συμφωνία παραδόθηκαν το ελληνικό όνομα Μακεδονία και αναγνωρίστηκε μια σλαβική 

γλώσσα σαν Μακεδονική και ένα συνονθύλευμα Σλάβων, Αλβανών και άλλων απέκτησαν 

πλαστή Μακεδονική εθνότητα. Παράλληλα η Ελλάδα ανέλαβε ένα σωρό υποχρεώσεις 

―δουλείες θα έλεγα― για την υποστήριξη αυτού του κράτους. Ωστόσο η Ελλάδα δεν είχε 

ηττηθεί σε κάποιο πόλεμο. 

Η ανάγκη ίδρυσης ενός Συνδέσμου συζητήθηκε σε μια ευρεία ομάδα 20-25 ατόμων, 

τα οποία επί χρόνια συναντιόμαστε κάθε εβδομάδα και συζητούμε τα τρέχοντα φλέγοντα 

θέματα της χώρα μας. Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν διπλωμάτες, στρατηγοί, οικονομολό-

γοι, ομότιμοι καθηγητές ΑΠΘ, επιστήμονες, δικαστικοί, δικηγόροι, σημαντικοί επιχειρημα-

τίες και γενικά προσωπικότητες κύρους. Τα θέματα που συζητούμε μεταξύ άλλων είναι  το 

Δημογραφικό πρόβλημα, η εμμένουσα οικονομική κρίση, και ιδίως θέματα που αφορούν 

τις επιδιώξεις γειτονικών κρατών που έχουν σχέση με   τον καλλιεργούμενο ρεβανσισμό και 

επεκτατισμό τους σε βάρος της χώρας μας και ιδίως της Τουρκίας και του νεόκοπου κρά-

τους των Σκοπίων.  

  Μετά από πέντε τουλάχιστον συνεδρίες των δυο ωρών, στις οποίες συζητήθηκε το 

ζήτημα της ίδρυσης του Συνδέσμου μας, αποφασίστηκε η ονομασία του και η τελική μορφή 

του καταστατικού του. Στα τέλη Δεκεμβρίου κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  η 

αίτηση ίδρυσης σωματείου με τίτλο «Σύνδεσμος Προάσπισης Μακεδονίας-Θράκης» και 

στις 18 Ιανουαρίου 2019 αναγνωρίστηκε ο Σύνδεσμός μας ως μη κερδοσκοπικό σωματείο. 

Προσωρινό συμβούλιο ορίστηκε να απαρτίζεται από τον Δ. Καραμήτσο ως πρόεδρο, τον Μ. 

Μεγαλοκονόμο ως αντιπρόεδρο, τον Κ. Πολυζωϊδη ως γραμματέα, τον Δ. Μπαλασόπουλο 

ως Ταμία και τον Ν. Ρούσση ως μέλος. 

Ήδη πριν ακόμη από την επίσημη αναγνώριση του Συνδέσμου μας, από τις αρχές του 

2018 μέχρι σήμερα, αναπτύξαμε έντονη δραστηριότητα και συγκεκριμένα αναφέρω τα πα-

ρακάτω: 
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 1. Συμμετείχαν όλα τα μέλη μας στα συλλαλητήρια. Κατασκευάσαμε τρικάκια τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν από τους οργανωτές των συλλαλητηρίων. 

2. Ήμουν ο κύριος ομιλητής σε συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην Πέλλα για τη 

συμφωνία των Πρεσπών, και η ομιλία αυτή υπάρχει σε Youtube στο διαδίκτυο. 

3. Συμμετείχα σε εκδήλωση των δικηγόρων ως σχολιαστής με παρέμβαση διάρκειας  4 λε-

πτών.  Ο σχολιασμός μου έτυχε μεγάλης αναγνωσιμότητας στο διαδίκτυο, μετά από ανάρ-

τησή του βίντεο  που έκανε ο κ. Καλεντερίδης στον δικτυακό τόπο Infognomon.gr, 

 4. Προετοιμάσαμε και προεδρεύσαμε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

του ΕΒΕΘ, για τις επιπτώσεις της εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών,  με ομιλητές τον 

συγγραφέα-ιστορικό ερευνητή κ. Γ. Ρωμανό και τον αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ κ. Εμμ. Βλαχο-

γιάννη. Σε αυτήν την εκδήλωση παρέστη και συμμετείχε ως οργανωτής με χαιρετισμό του ο 

Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και  Πρόεδρος της Περιφερειακής  Ένωσης Δήμων Κε-

ντρικής Μακεδονίας  κ. Λαζ. Κυρίζογλου.  Συμμετείχαν με εύστοχες παρεμβάσεις τους  ο 

περιφερειάρχης κ. Απ. Τζιτζικώστας, ο κ. Λαζ. Κυρίζογλου, ο κ. Γ. Τάτσιος και άλλοι. 

5. Δημοσίευσαμε πολλές επιστολές σε εφημερίδες (Καθημερινή, ΕΣΤΙΑ, Παρόν) και το ποιο-

τικό περιοδικό ΟΔΟΣ της Καστοριάς. Επιστολογράφοι ήταν  οι κ.κ. Δ. Καραμήτσος,  Γ. Ρωμα-

νός και Β. Θωμαΐδης.  Το μέλος μας κ. Π. Ευθυμίου έκανε πολλές γραπτές αναφορές στην 

επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών συμμετέχοντας στον Διάλογο πανεπιστημιακών στο 

διαδίκτυο. Ο καθηγητής ΑΠΘ κ. Ι.  Μουρέλος που έγινε μέλος μας πρόσφατα συμμετείχε 

ήδη στην ανακοίνωση ομάδας ιστορικών κατά της συμφωνίας των Πρεσπών.   

6. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο συνέντευξή μου για το Σκοπιανό ζήτημα στη Livemedia.gr που 

είναι εταιρεία βιντεοσκόπησης και δημοσιοποίησης συνεδρίων στο διαδίκτυο με μεγάλη 

αναγνωσιμότητα. 

 7. Επιμελήθηκα και εκτυπώσαμε  βιβλίο, στο οποίο περιέλαβα όλα τα σημαντικά ψηφί-

σματα φορέων και προσωπικοτήτων για τη συμφωνία των Πρεσπών. Το βιβλίο εκδόθηκε σε 

περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και επανεκδόθηκε σε Β' έκδοση  με προσθήκες της τελευ-

ταίας στιγμής, λίγες μέρες πριν από την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών στη Βουλή 

των Ελλήνων. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ιστορικό ντοκουμέντο και δείχνει την καθολική α-

ντίδραση του ελληνικού λαού στην απαράδεκτη αυτή Συμφωνία και  στάλθηκε εγκαίρως 

στον πρόεδρο της Δημοκρατίας (ως βιβλίο) και όλους τους Έλληνες βουλευτές με ηλεκτρο-

νικό τρόπο. Επίσης το βιβλίο προωθήθηκε σε Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα και στους ομογενείς Μακεδόνες μέσω της κ. Νίνας Γκατζούλη. 
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Δυστυχώς η συμφωνία κυρώθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με τον γνωστό απαράδεκτο και 

αντιδημοκρατικό τρόπο. 

8. Τα μέλη μας Μεγαλοκονόμος, Δασκόπουλος και  Καραμήτσος συναντήθηκαν  με τον Συ-

νταγματολόγο καθηγητή κ. Κασιμάτη και τον πρώην υπουργό κ. Παπαθεμελή σε μια διεξο-

δική συζήτηση για τρόπους ακύρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών. Για τον ίδιο λόγο επι-

κοινώνησε διερευνητικά ο  κ. Μεγαλοκονόμος με διεθνές δικηγορικό γραφείο που εδρεύει 

στις Βρυξέλλες και αναμένουμε απάντηση.  

9. Συμμετείχα εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμό μας σε δυο δημόσιες συζητήσεις στο τοπικό 

κανάλι ATLAS TV με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Βενιέρη.  Σε μορφή Youtube υπάρ-

χουν στο διαδίκτυο τα σχετικά βίντεο. 

10. Επικοινωνούμε με την συντονίστρια Παμμακεδονικών Οργανώσεων του Εξωτερικού κυ-

ρία Νίνα Γκατζούλη και προσφέρουμε τη βοήθειά μας, όσον αφορά την  επιμέλεια κειμέ-

νων των ομογενειακών οργανώσεων. Επίσης επικοινωνούμε για αλληλοενημέρωση με τον 

πρόεδρο της ομοσπονδίας πολιτιστικών συλλόγων Μακεδόνων κύριο Γ. Τάτσιο. 

11. Επιμεληθήκαμε την επανέκδοση βιβλίου του Γ. Ρωμανού με τίτλο «Μακεδονία μία και 

Ελληνική» και το διαθέσαμε δωρεάν στο διαδίκτυο σε έγχρωμη μορφή. Το βιβλίο είχε δια-

νεμηθεί δωρεάν σε ασπρόμαυρη μορφή σε ομιλία του κ. Ρωμανού που έλαβε χώρα στην 

αίθουσα της ΕΜΣ. 

12. Επικοινωνούμε με  την International Hellenic Association και συμμετέχουμε (Ευθυμίου, 

Καραμήτσος, Μεγαλοκονόμος, και Ρωμανός) σε δράσεις της. Μεταξύ άλλων συμβάλαμε 

στην καταγραφή και  δημοσιοποίηση λίστας 1.072 προσώπων κύρους με συνοδό δημόσια 

διαμαρτυρία κατά της συμφωνίας των Πρεσπών και υποστήριξη αιτήματος για διενέργεια 

Δημοψηφίσματος.  

12. Μέσω της πλατφόρμας WORDPRESS δημιουργήθηκε ιστοσελίδα του ΣΠΜΘ, η οποία 

εμπλουτίζεται με νέο υλικό όταν προκύπτει. Επίσης δημιουργήσαμε σχετική σελίδα στο 

FACEBOOK. 

14. Τα μέλη μας Καραμήτσος, Μεγαλοκονόμος, Δασκόπουλος συναντήθηκαν με τον πρόε-

δρο του ΔΣ του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα δικηγόρο κ. Μαργαρόπουλο, και υπήρξε 

μεταξύ μας συζήτηση για τη συμφωνία των Πρεσπών. Με την ευκαιρία αυτή παραδώσαμε 

το  βιβλίο του Συνδέσμου μας με τα ψηφίσματα και το βιβλίο του κ. Ρωμανού στη βιβλιο-

θήκη του Μουσείου. 
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15. Ήδη παρακολουθούμε και καταγράφουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις της Συμφωνίας των 

Πρεσπών π.χ. τα προβλήματα στα ελληνικά εμπορικά προϊόντα, τη δημιουργία συλλόγων 

με ύποπτους σκοπούς, την προσπάθεια αλλαγής της ονομασίας του αεροδρομίου και ποιος 

ξέρει πόσα άλλα θα παρουσιαστούν στο μέλλον. 

16. Εκδώσαμε την 1η ανακοίνωση του Συνδέσμου μας και την κυκλοφορήσαμε μέσω διαδι-

κτύου, στην οποία καταλήγουμε ότι «Όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας δηλώνουμε ότι στο 

μέλλον δεν πρόκειται να ψηφίσουμε υποψηφίους σε εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, 

οι οποίοι θα έχουν ταχθεί υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών με λόγους, ψήφο ή άλλες 

πράξεις ή μέσω του κόμματός τους».  

Ελπίζω ότι το νέο ΔΣ θα ασχοληθεί συστηματικά με κάθε νόμιμο τρόπο με το ζήτημα 

της ακύρωσης αυτής της απαράδεκτης συμφωνίας και θα συνεργαστεί με πρόσωπα και 

συλλόγους που έχουν παρόμοιους σκοπούς.  

Ευχαριστώ όλα τα 21 ιδρυτικά μέλη αλλά και όσους γίνατε  μέλη αργότερα και ελπί-

ζω στην ενεργό συμμετοχή σας στις δράσεις του ΣΠΜΘ.  

Αισθάνομαι την υποχρέωση να  ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρόεδρο της Ένωσης 

των Αποστράτων Στρατού Θεσσαλονίκης αντιστράτηγο ε.α. κ. Τραχανατζή Κωνσταντίνο και 

το Διοικητικό συμβούλιό της Ένωσης που πρόθυμα αποφάσισαν να παραχωρηθεί η  αίθου-

σα για τη συνέλευσή μας. Για την παραχώρηση της αίθουσας μεσολάβησε στον στρατηγό κ. 

Τραχανατζή το μέλος του προσωρινού ΔΣ κ. Ν. Ρούσσης τον οποίο ευχαριστώ. Επίσης ευχα-

ριστώ όλα τα λοιπά μέλη του προσωρινού ΔΣ για την άριστη συνεργασία που είχαμε.  

Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς για την προσέλευσή σας και την προσοχή σας. 

15 Απριλίου 2019 

Ο προσωρινός πρόεδρος του ΣΠΜΘ 

Δημ. Καραμήτσος 

Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ 

Συγγραφέας 

 


