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Αθήνα, 5/12/2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (#390) 

Η Πατριωτική Ένωση στέλνει στον κάλαθο των αχρήστων την απόφαση 
που αναγνωρίζει την ίδρυση «Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας στην 

Ελλάδα» 

Την ίδια ώρα που κάποιοι με δήθεν «στωϊκότητα» -πίσω από την οποία κρύβεται 
αδιαφορία ή ακόμη χειρότερα διάθεση συνέργειας στον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών 
υπεδέχοντο την απόφαση για την ίδρυση του «Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας στην 
Ελλάδα» με έδρα την Φλώρινα, η Πατριωτική Ένωση κινητοποιήθηκε άμεσα, 
καταθέτοντας αίτηση τριτανακοπής στα δικαστήρια της περιοχής. 

Συγκεκριμένα, ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, αποδεικνύοντας ότι τίποτε δεν έχει 
τελειώσει όσο ακόμη και ένας Έλληνας αντιστέκεται, κατέθεσε δικόγραφο στα 
δικαστήρια Φλώρινας ζητώντας την ακύρωση της αναγνώρισης του καθ’ όλα υπόπτου 
σωματείου. Για την αίτηση ορίστηκε ήδη δικάσιμος για τις 23 Ιανουαρίου, ημερομηνία 
κατά την οποία είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η απόφαση όνειδος για την Μακεδονία 
μας θα ανατραπεί. 

Η αίτηση, που συνετάγη από τον δικηγόρο και υποψήφιο βουλευτή Ημαθίας της 
Πατριωτικής Ενώσεως, Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο, ενώ κατετέθη από τον επίσης 
δικηγόρο και υποψήφιο βουλευτή Ημαθίας, Ξενοκράτη Σακλά, σήμερα στις 8 το πρωί. 

Σε αυτήν τεκμηριώνεται το έννομο συμφέρον του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου για 
την συγκεκριμένη απόφαση, αφού η εκδοθείσα διάταξη προσβάλλει ευθέως όχι μόνον 
τον ίδιο ως προσωπικότητα αλλά και τις προηγούμενες και τις επόμενες γενεές 
Ελλήνων. Τονίζεται δε ότι εισάγει ιστορικές αναλήθειες ως δήθεν υπαρκτές συνθήκες, 
θεσμοθετώντας ιδεοληψίες και εθνοαλυτρωτικές φαντασιοκοπίες ψευδομακεδόνων 
που δεν προκαλούν μόνον βλάβη, δυσφήμηση και αμφισβήτηση στην εθνική 
κυριαρχία, εκφραστής της οποίας είναι ο κάθε απλός πολίτης, όπως ο ανακόπτων, 
αλλά και σπιλώνουν με ακατανόμαστο τρόπο το πολυαιώνιο δόγμα «Η Μακεδονία 
είναι μία και είναι Ελληνική.» 

Στην αίτηση σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση «μας υποχρεώνει να 
υποστούμε στη βιωτή μας ανήκουστα ψεύδη, που ούτε κατ’ ιδέαν δεν συντρέχουν ως 
ρεαλισμός - απλά ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ και ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ καμία μακεδονική μειονότητα 
και καμία μακεδονική γλώσσα που να μπορεί να βρει κανείς όσο κι αν ψάξει σε όλη τη 
βόρειο Ελλάδα». 

Στην αίτηση τριτανακοπής σημειώνεται ότι Ειρηνοδικείο Φλώρινας παρεσύρθη 
από την επαίσχυντη πολιτική συμφωνία των Πρεσπών που έφερε στο προσκήνιο 
απίθανες και ανύπαρκτες αιτιάσεις περί δήθεν μακεδονικής γλώσσας και τάχα 
μακεδονικής ταυτότητας των κατοίκων των Σκοπίων, περιοχής γνωστής και ως 
Vardarska. 

Τονίζεται ακόμη ότι προ πάσης τεκμηρίωσης θεωρείται απαραίτητο να δηλωθεί με 
στεντόρεια φωνή και εθνικό σθένος πως η Συμφωνία των Πρεσπών εκτός από 
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προκλητικά ανιστόρητη είναι και παντελώς αντιεπιστημονική καθώς έρχεται 
αυτόκλητα να ονοματίσει σαν τάχα «Μακεδονία» την άλλοτε Δαρδανία, Παιονία και 
Πελαγονία.  

Με κατάπτυστο τρόπο, απολυταρχικό και αναπόδεικτο, αποκαλεί τους 
Σλάβους/Σλαβοαλβανούς σαν δήθεν «Μακεδόνες» και το βουλγαρόφωνο γλωσσικό 
τους ιδίωμα σαν τάχα «Μακεδονική Γλώσσα». 

Η δε υπό εξαφάνιση διάταξη χαρακτηρίζεται ως ένα αντεθνικό μνημείο μίσους που 
θρέφει μια σειρά διεκδικήσεων κατά της πατρίδας μος. Κυριολεκτικά ναρκοθετείται, 
στο επίμαχο δικαστικό έγγραφο, η ίδια η Ελλάδα αλλά και ο απανταχού της 
οικουμένης ελληνισμός. Το Ειρηνοδικείο Φλώρινας εντελώς απρόσμενα συντάσσεται 
με την ανθελληνική προπαγάνδα, επικουρεί προβοκάτορες που μιλούν για δήθεν 
γενοκτονίες (…) του τάχα μακεδονικού λαού, πυροδοτεί μια βόμβα στα θεμέλια της 
ελληνικής ψυχής. Με Διατάξεις όπως η τριτανακοπτόμενη υπό εξαφάνιση, είναι 
ολοφάνερο ότι υποθάλπονται συνωμοσίες περί δήθεν σφαγών του Σκοπιανών από 
Έλληνες και λοιπές πομφόλυγες λαϊκίζουσας κατανάλωσης. Είναι ολοφάνερο πως όλα 
όσα νομιμοποιεί η υπό εξαφάνιση Διάταξη, και ενδεικτικά μόνον περιγράφονται στην 
παρούσα Τριτανακοπή, προκαλείται σπουδαίος δημόσιος κίνδυνος για το εθνικό 
συμφέρον και την ασφάλεια εμπρός στο πανεθνικό κίνδυνο να πιστέψουν οι απλοί 
πολίτες αυτής ή της γείτονος χώρας όλα τούτα τα τρομοκρατικά συνθήματα, τους 
αίολους αλυτρωτισμούς και τις μειοδοσίες στην βουλγαρόφωνη διάλεκτο που 
παρουσιάζουν ως τάχα μακεδονική. 

Αυτό που είναι σαφές σε όλους τους Έλληνες και καλείται πλέον να αναγνωρίσει 
και η Ελληνική Δικαιοσύνη είναι ότι με πρόσχημα τη διάδοση μιας (ανύπαρκτης) 
γλώσσας γίνεται προσπάθεια να στηθεί εντός Ελλάδος ένα κατά τόπους καθόλα 
ύποπτο δίκτυο, αποτελούμενο από διαφθορείς της αληθείας, από χαφιέδες και 
κατασκόπους, που θα καραδοκούν ντυμένοι τάχα μου δάσκαλοι μακεδονικών οι 
αλητήριοι.” 

Η Πατριωτική Ένωση, ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου και όλοι οι ανησυχούντες 
φιλόπατρεις, αναμένουμε από το αρμόδιο Δικαστήριο, τον Εισαγγελέα Φλωρίνης και 
τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να πράξουν τα αυτονόητα, τα εθνικά, τα αληθή! 

-ΤΟ- 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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