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Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

 

«Αλλοίμονο στους λαούς που λησμονούν την Ιστορία τους, χάνονται από το 

πρόσωπο της Γης» 

 -Για εμάς τους Έλληνες αυτή η αρχή που αποτελεί πανάρχαιο αξίωμα, 

έχει μεγάλη σημασία. Η Ελληνική Ιστορία αρχίζει από τα βάθη των αιώνων 

(5200 π.Χ), όσα η αρχαιολογική σκαπάνη μέχρι σήμερα, έφερε στο φως της 

δημοσιότητας, όπου πιστεύουμε θα προστεθούν και άλλοι αιώνες αργότερα 

και ακόμη αγγίζει την Μυθολογία μας και χάνεται μέσα στα βάθη αυτής. 

 -Το θέμα της Μακεδονίας δεν είναι σημερινό, είναι μια άλλης μορφής, 

συνέχεια του Μακεδονικού ζητήματος. Σήμερα όμως, πήρε δραματικές εξελί-

ξεις εις βάρος της χώρας μας, με την ανέλπιστη και απαράδεκτη απόφαση της 

Κυβέρνηση, ετσιθελικά και φασιστικά, χωρίς την έγκριση του Ελληνικού λαού 

και παρά τις διαμαρτυρίες αυτού, να υπογράψει την αμαρτωλή συμφωνία των 

Πρεσπών. Παραχωρώντας το όνομα «Μακεδονία» σε μια περιοχή που από 

αρχαιοτάτων χρόνων, μέχρι το 1944, είχε άλλη ονομασία (Βαρτράσκα), την 

αποδοχή της παρεφθαρμένης Βουλγαρικής-Σλαβικής γλώσσας των Σκοπίων 

ως «Μακεδονική γλώσσα» και την αποδοχή των Σλάβων και Αλβανών του 

Κράτους των Σκοπίων, ότι ανήκουν στο ανύπαρκτο «Μακεδονικό Έθνος». 

Αυτό! αγαπητοί της Κυβέρνησης δεν πρόκειται να σας το συγχωρήσει ποτέ ο 

Σκεπτόμενος και γνωρίζων στοιχειωδώς την Ιστορία του, Έλληνας Πατριώτης. 

 -Σε προηγούμενα κείμενά μας αναφερθήκαμε, στην σχέση της 

Μακεδονίας μας, με την Μητέρα Ελλάδα ιστορικά και ακόμη και προϊ-

στορικά, σήμερα θ’ ασχοληθούμε με την Ελληνική Μυθολογία σχετικά με 
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την Μακεδονία, όπως και για τα λοιπά εδαφικά διαμερίσματα της Ελλά-

δος. 

 -Οι Μακεδόνες, κατά την Ελληνική Μυθολογία, ανήκουν στους Περιφε-

ρειακούς Ελληνικούς λαούς. Υπάρχει επ’ αυτού η πραγματεία του Ησιόδου, 

για την Μυθολογική Περίοδο περί Μακεδόνων και Μακεδονίας, προ της Ι-

στορικά αναφερόμενης από τον Ηρόδοτο, γνωστής αφίξεως των Τημενίδων εξ 

Άργους στην Μακεδονία. 

 -Σύμφωνα πάντα με τον Ησίοδο, ο οποίος συνέταξε και το δένδρο των 

Επωνύμων προγόνων των Βασιλέων της Μακεδονίας, ο Δευκαλίων, βασιλεύς 

της Θεσσαλίας, και η σύζυγός του Πύρρα, ήταν οι μόνοι άνθρωποι που επέ-

ζησαν από τον Κατακλυσμό και αναδημιούργησαν την ανθρωπότητα. Εκτός 

από τους ανθρώπους που εδημιούργησαν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεού, 

κατ’ άλλους του Μαντείου των Δελφών, πετώντας πέτρες ο Δευκαλίων και η 

Πύρρα (άρρενες και θύλεις), εγέννησαν και δύο παιδιά, τον ΕΛΛΗΝΑ και την 

ΘΥΙΑ ή ΠΑΝΔΩΡΑ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ με την σειρά του έκαμε τρεις υιούς, τον ΔΩ-

ΡΟ, τον ΞΟΥΘΟ και τον ΑΙΟΛΟ. Αυτοί εκπροσωπούσαν τρεις ξεχωριστές ο-

μάδες διαλέκτων της Ελληνικής γλώσσας, την Δωρική, την Ιωνική και την Αιο-

λική αντίστοιχα. Επίσης! η ΘΥΙΑ ή ΠΑΝΔΩΡΑ που συνέλαβε με τον κεραύνειο 

ΔΙΑ, απέκτησε και αυτή τρεις υιούς, τον ΜΑΚΕΔΟΝΑ ή ΜΑΚΕΔΝΟ, τον ΜΑ-

ΓΝΗΤΑ και τον ΓΡΑΙΚΟ, οι οποίοι κατοικούσαν γύρω από τον Όλυμπο και τα 

Πιέρια όρη. 

 -Επομένως ο αρματομάχος Μακεδών, σύμφωνα πάντα με την Ελληνι-

κή Μυθολογία, ήταν υιός της ανωτάτης Ελληνικής θεότητος του ΔΙΑ και πρώ-

τος ξάδελφος των υιών του Έλληνα. Ακόμη και ο τόπος μετοίκησής του συν-

δέεται άμεσα με τον ΔΙΑ, διότι στο όρος Όλυμπος υπάρχει ο παλαιότερος Ιε-
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ρός τόπος, κάτω από το πανύψηλο βουνό, το οποίο ονομάζετο ΔΙΟΝ προς 

τιμήν του ΔΙΑ. Άρα! σύμφωνα με τον Ησίοδο, γενάρχης των Μακεδόνων, ήταν 

ο Μακεδών ή Μακεδνός. 

 -Αργότερα, ο Ελλάνικος θεωρεί τον Μακεδόνα υιό του ΑΙΟΛΟΥ και εγ-

γονό του Έλληνα, του Μυθικού Γενάρχη των Ελλήνων. 

 -Τέλος! κατά μια άλλη εκδοχή της Ελληνικής Μυθολογίας «Μακεδών ή 

Μακεδνός ήταν υιός του βασιλέως της Αρκαδίας ΛΥΚΑΟΝΟΣ. 

 -Τώρα! πώς το συνονθύλευμα των Σκοπίων, έγινε Μακεδονικό 

Κράτος, με γλώσσα Μακεδονική και εθνότητα Μακεδονική; Μόνον! ο 

σημερινός Πρωθυπουργός της Ελλάδος μπορεί να μας το εξηγήσει!!! 

 -Η «Συμφωνία των Πρεσπών» που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου 2018, 

χωρίς την συγκατάθεση του Ελληνικού λαού, δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή, από 

τους Σκεπτόμενους Έλληνες της Ελλάδος και παγκοσμίως, ιδίως τους Έλλη-

νες Μακεδόνες. 

 -Η «Συμφωνία των Πρεσπών» αποτελεί διαστρέβλωση και βανδαλι-

σμό της επιστήμης της Ιστορίας, αφού επιχειρείται να εξαλείψει με πλαστο-

γραφία ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτής· «η ιστορία της μιας και μοναδικής Ελλη-

νικής Μακεδονίας». 

 -Η «Συμφωνία των Πρεσπών» προσπαθεί να διαγράψει, από την 

συλλογική μνήμη των λαών της Γης, τα άυλα στοιχεία του πολιτισμού και της 

Ιστορίας της Μακεδονίας μας. 

 -Η «Συμφωνία των Πρεσπών» αποτελεί ένα πρωτοφανές, παγκόσμιο 

εθνικό έγκλημα, διότι! από το πουθενά δημιουργεί μια πλαστή χώρα, ένα 

πλαστό Έθνος και μια πλαστή γλώσσα, με κλεμμένα υλικά, του Ελληνικού λα-

ού. 
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 -Η «Συμφωνία των Πρεσπών» είναι μια αντεθνική και επικίνδυνη ήττα 

των Ελλήνων και μάλιστα χωρίς πόλεμο. Όχι μόνο δεν λύνει ζητήματα, αλλά 

θα δημιουργήσει στον χρόνο νέα. Πέρα από την πυροδότηση του επεκτατι-

σμού των Σκοπίων με κίνδυνο την αποσταθεροποίηση της περιοχής στο μέλ-

λον. 

 -Η «Συνθήκη των Πρεσπών» τέλος, αποτελεί ένα οικονομικό και επι-

χειρηματικό εφιάλτη για τις τοπικές επιχειρήσεις της Μακεδονίας. 

 -Θα ήτο δημοκρατικά και εθνικά πιστεύω καθήκον της όποιας κυ-

βέρνησης που θ’ αναλάβει την εξουσία της Πατρίδος μας, κατά τις επι-

κείμενες Εθνικές Εκλογές, να θέσει πάραυτα το θέμα της συμφωνίας των 

Πρεσπών σε δημοψήφισμα, ώστε να γνωρίζει την επιθυμία του Ελληνι-

κού λαού και αναλόγως να πράξει.  

 -Τέλος! πρέπει να γνωρίζουν, οι επίδοξοι προπαγανδιστές των 

Σκοπίων ανά τον κόσμο ότι! Μπορεί ο σημερινός Πρωθυπουργός της 

Ελλάδος, για προσωπικούς του λόγους, να υπέγραψε το αμαρτωλό 

«Σύμφωνο των Πρεσπών», ερήμην του Ελληνικού Λαού, αλλά θα έρχο-

νται συνεχώς αντιμέτωποι με τον ανά τον κόσμο Ελληνικο-Μακεδονικό 

λαό, που εμπνέεται από τις μεγάλες ώρες της Ιστορίας του και από τις 

μοναδικές προς την ανθρωπότητα εξαίσιες υπηρεσίες του. 
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