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Πξνο 
 
The Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights (OHCHR)  
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
 
 

Έδεζζα   24-01-2011 
 
 

Δκείο νη Μαθεδόλεο 
πξνθπιάζζνληαο ηελ αμηνπξέπεηά καο 

θαη ζεβόκελνη ηελ Διιεληθή θαηαγσγή καο θαη ηελ Διιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά καο  
 

 
Γειώλνπκε όηη 

 
1. Δίκαζηε γεγελείο θάηνηθνη ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ, από ηηο ιίκλεο ησλ Πξεζπώλ έσο ηνλ 

πνηακό Νέζην, αλαηνιηθά ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ, θαη από ην όξνο Όιπκπνο έσο ην όξνο 
Όξβεινο, θαη είκαζηε Έιιελεο ιόγσ όκαηκνπ, νκόζξεζθνπ, νκόγισζζνπ θαη 
νκόηξνπνπ, όπσο αλαθέξνπλ όινη νη αξραίνη ζπγγξαθείο.  

 Έγγξαθν 1: «Τα όπια ηηρ ιζηοπικήρ Μακεδονίαρ» 

 Έγγξαθν 2: «Η ηαςηόηηηα ηων Μακεδόνων μέζα από ηα απσαία κείμενα» 

 
2. Απηνπξνζδηνξηζηήθακε σο Μαθεδόλεο, εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα, από ην όλνκα ηνπ 

Μαθεδόλα, πηνύ ηνπ κέγηζηνπ Θενύ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ηνπ Γία θαη ηεο Θπίαο, αδειθνύ 
ηνπ Μάγλεηα θαη αληςηνύ ηνπ Έιιελα, θαη νλνκάζακε Μαθεδνλία ηελ πεξηνρή πνπ 
θαηνηθνύκε. Η ιέμεηο Μαθεδόλαο θαη Μαθεδνλία πξνέξρνληαη από ηελ Διιεληθή ιέμε 
“κάθνο” πνπ ζεκαίλεη καθξύο- πςειόο. 

 Έγγπαθο 3: «Μςθολογική παπάδοζη ηων απσαίων Ελλήνων» 

 
3. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα δνύκε ζπλερώο ζηνλ γεσγξαθηθό ρώξν ηεο Μαθεδνλίαο θαη, 

δηαηεξώληαο ηελ ηδηαίηεξε Μαθεδνληθή καο ηαπηόηεηα, ζπκκεηέρνπκε ελεξγά ζε θάζε θάζε 
ηεο Διιεληθήο ηζηνξίαο, καδί κε ηνπο Θξαθηώηεο, Ηπεηξώηεο, Θεζζαινύο, Κξεηηθνύο θαη 
όινπο ηνπο άιινπο Έιιελεο. 

 Έγγπαθο 4: «Η ζςνεσήρ παποςζία ηων Μακεδόνων ζηην Ελληνική ιζηοπία» 

 
4. Ωο γεγελείο θάηνηθνη ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ ηεο ηζηνξηθήο Μαθεδνλίαο, σο γεγελείο 

Μαθεδόλεο, κε βάζε ηελ ειεύζεξε βνύιεζή καο θαη ηελ δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ 
ησλ γεγελώλ πιεζπζκώλ ηνπ ΟΖΔ (άξζξα 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 26, 33, 42), 
έρνπκε Διιεληθή θαηαγσγή θαη εζλόηεηα. Λίγνη από εκάο, νκηινύλ, παξάιιεια κε ηα 
Διιεληθά, θαη έλα ιαβoθαλέο ηνπηθό γισζζηθό ηδίσκα, πνπ ην νλνκάδνπκε “Δληόπηθα”. Σν 
κίιεζαλ ιόγσ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη δελ ζεκαίλεη 
όηη ράζαλε ηελ Διιεληθόηεηά ηνπο. 

 Έγγπαθο 5: «Το ζλαβοθανέρ ηοπικό γλωζζικό ιδίωμα, ηα ”Eνηόπικα”» 
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5. Γελ δερόκαζηε λα παξαρσξήζνπκε ην πξνγνληθό καο όλνκα “Μαθεδόλαο” θαη ηελ 
ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηά καο ζηνλ πνιπεζληθό πιεζπζκό ηεο Π.Γ.Γ.Μ. Η 
Π.Γ.Γ.Μ απνηειείηαη επίζεκα από είθνζη κία (21) εζλόηεηεο κε θπξίαξρεο απηέο ησλ ιάβσλ 
θαη ησλ Αιβαλώλ. 

 Έγγπαθο 6: «Επίζημερ απογπαθέρ ηος πληθςζμού ηηρ πεπιοσήρ ηων Σκοπίων» 

 Έγγπαθο 7: «Η ηαςηόηηηα ηων Σλάβων ηηρ Π.Γ.Δ.Μ.» 

 
6. Γελ δερόκαζηε λα νλνκαζηεί “Μαθεδνλία” ε πεξηνρή ησλ θνπίσλ, γηα λα 

εμππεξεηήζνπκε ηα επεθηαηηθά ζρέδηα ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Π.Γ.Γ.Μ. εηο βάξνο ηεο 
Διιάδνο. Η πεξηνρή ησλ θνπίσλ πνηέ δελ πεξηιακβαλόηαλ κέζα ζηα όξηα ηεο ηζηνξηθήο 

Μαθεδνλίαο, κέζα ζηα όξηα ηεο νπνίαο θαηνηθνύκε αλέθαζελ εκείο νη Μαθεδόλεο. 
 Έγγπαθο 1: «Τα όπια ηηρ ιζηοπικήρ Μακεδονίαρ» 

 Έγγπαθο 8: «Φωηογπαθίερ αξιωμαηούσων ηηρ Π.Γ.Δ.Μ μπποζηά ζε σάπηη ηηρ “Μεγάληρ Μακεδονίαρ”» 

 
7. Γελ λνκηκνπνηνύκε θαλέλαλ πνιηηηθό ηεο Διιάδνο λα παξαρσξήζεη ην όλνκά καο  

“Μαθεδόλαο” ζηνλ ιαβηθό πιεζπζκό ηεο Π.Γ.Γ.Μ. απνδερόκελνο ζύλζεην όλνκα ή 

γεσγξαθηθό πξνζδηνξηζκό πνπ ζα πεξηέρεη ηνλ όξν “Μαθεδνλία” ή παξάγσγό ηνπ ζηελ 
νξηζηηθή νλνκαζία ηεο Π.Γ.Γ.Μ. Οη Έιιελεο πνιηηηθνί δεζκεύνληαη από ηελ απόθαζε ηεο 
ζύζθεςεο ησλ πνιηηηθώλ αξρεγώλ ηεο 13/04/1992 ζηελ Αζήλα, ππό ηελ πξνεδξία ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. ε απηήλ απνθαζίζζεθε λα κελ δερζνύκε λα 
πεξηιακβάλεηαη ην όλνκα “Μαθεδνλία” ή παξάγσγά ηνπ ζηελ νξηζηηθή νλνκαζία ηεο 
Π.Γ.Γ.Μ. Η απόθαζε απηή αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ ζέιεζε ηνπ Διιεληθνύ ιανύ θαη 
κπνξεί λα αιιάμεη κόλνλ κε Γεκνςήθηζκα, ην νπνίν είλαη ε δεκνθξαηηθόηεξε ιύζε γηα έλα 
ηόζν ζεκαληηθό ζέκα. 

 Έγγπαθο 7: «Η ηαςηόηηηα ηων Σλάβων ηηρ Π.Γ.Δ.Μ.» 

 
 

Εεηνύκε 
 

1. Να ζεβαζηείηε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκό καο σο Μαθεδόλσλ, εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα. 
 
2. Να ζεβαζηείηε ηελ Μαθεδνληθή ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή καο ηαπηόηεηα, κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ Διιεληθνύ πνιηηηζκνύ. 

 
3. Nα εκπνδίζεηε ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή ιεειαζία πνπ πθηζηάκεζα, σο γεγελήο 

πιεζπζκόο Μαθεδόλσλ Διιήλσλ, από ηελ θξαηηθή πξνπαγάλδα ηεο ΠΓΓΜ. Απηή ε 
πξνπαγάλδα νηθεηνπνηείηαη ην όλνκά καο θαη ηελ Διιεληθή ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή καο 
θιεξνλνκηά γηα λα ιαβνπνηήζεη κέξνο ηεο Διιεληθήο ηζηνξίαο θαη λα απνζπάζεη Διιεληθά 
εδάθε. 

 Έγγπαθο 8: «Φωηογπαθίερ αξιωμαηούσων ηηρ Π.Γ.Δ.Μ μπποζηά ζε σάπηη ηηρ “Μεγάληρ Μακεδονίαρ”» 

 
4. Να πξνζηαηέςεηε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ηνπ γεγελνύο πιεζπζκνύ Μαθεδόλσλ  

Διιήλσλ πνπ θαηνηθνύλ κέρξη ζήκεξα ζηηο λόηηεο πεξηνρέο ηεο Π.Γ.Γ.Μ. Δηδηθόηεξα, 

λα ηνπο βνεζήζεηε λα απνθηήζνπλ ην δηθαίσκα α) δήισζεο ηεο Διιεληθήο εζληθήο 
θαηαγσγήο ηνπο ζηηο απνγξαθέο ηνπ πιεζπζκνύ, θαη β) ηεο ειεύζεξεο άζθεζεο ησλ 
ζξεζθεπηηθώλ ηνπο θαζεθόλησλ ζε Δθθιεζίεο αλαγλσξηζκέλεο από ηα Οξζόδνμα 
Παηξηαξρεία. 

 Έγγπαθο 6: «Επίζημερ απογπαθέρ πληθςζμού ζηην πεπιοσή ηηρ Π.Γ.Δ.Μ.» 

 Έγγπαθο 9: «Εκκληζιαζηικά πποβλήμαηα ζηην Π.Γ.Δ.Μ.» 

  
5. Να κελ επηηξέςεηε λα κεηαηξαπεί ν γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζηηθόο όξνο “Μαθεδόλαο” 

ζε εζλνινγηθό πξνζδηνξηζκό ηνπ ιαβηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Π.Γ.Γ.Μ. Απηόο ν 

πιεζπζκόο, ν νπνίνο είλαη ε πιεηνςεθία ζηελ Π.Γ.Γ.Μ., κηιά ιαβηθά (κπνξνύλ εύθνια λα 
ηνπο θαηαιαβαίλνπλ όινη νη ιαβηθνί ιανί, Βνύιγαξνη, έξβνη, Κξνάηεο, Ρώζνη θιπ), θαη 
γξάθεη κε ην Kπξηιιηθό αιθάβεην, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ησλ ιαβηθώλ γισζζώλ. 
Πξέπεη λα είλαη ππεξήθαλνη πνπ είλαη ιάβνη θαη θαηνηθνύλ ζηελ πεξηνρή πνπ κέρξη ην 1944 
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νλνκαδόηαλ Βαξδαξία. ην ηκήκα ηζηνξίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ησλ θνπίσλ δηδάζθνληαη όηη 
νη ιάβνη πξνγνλνί ηνπο εκθαλίζζεθαλ ζηελ Βαιθαληθή ρεξζόλεζν κεηά ην 600 κ.Χ. 
(Έγγπαθο 7: «Η ηαςηόηηηα ηων Σλάβων ηηρ Π.ΓΔ.Μ.»).  Απηό ζεκαίλεη όηη εκθαλίζηεθαλ 900 έηε κεηά 
ηνλ ζάλαην ηνπ Αιέμαλδξνπ Γ’ ηνπ Μέγα (356-323 π.Χ.), Βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο θαη 
Αξρηζηξάηεγνπ ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ, θαη είλαη αδύλαηε νπνηαδήπνηε 
θπιεηηθή ζπγγέλεηα κε εκάο ηνπο Μαθεδόλεο, πνπ θαηνηθνύκε αλέθαζελ ζηνλ γεσγξαθηθό 
ρώξν ηεο ηζηνξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 
6. Να κελ πηέδεηε ηνπο Έιιελεο πνιηηηθνύο λα απνδερηνύλ ηνλ όξν “Μαθεδνλία”, ζηελ 

νξηζηηθή νλνκαζία ηνπ πνιπεζληθνύ θξάηνπο ηεο Π.Γ.Γ.Μ., κέζσ ησλ ηζηνξηθά 
απαξάδεθησλ θαη πξνζβιεηηθώλ γηα εκάο πξνηάζεσλ ηνπ εθάζηνηε εηδηθνύ 
δηακεζνιαβεηή ηνπ ΟΖΔ. Η πεξηνρή ηεο Π.Γ.Γ.Μ. βξίζθεηαη ζηα θεληξηθά Βαιθάληα θαη 
δηαξξέεηαη από ηνλ πνηακό Βαξδάξε. Απηή ε πεξηνρή, ην 1944, εληειώο απζαίξεηα θαη 
αληζηόξεηα, κεηνλνκάζζεθε από Βαξδαξία ζε Μαθεδνλία, γηα πνιηηηθνύο θαη επεθηαηηθνύο 
ιόγνπο από ηνλ Κνκνπληζηή εγέηε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο Σίην. (Έγγξαθν 10: «Έγγπαθο ηος 

Υποςπγού Εξωηεπικών ηων ΗΠΑ Edward Stettinius, 26 Δεκεμβπίος1944»). Όινη γλσξίδνπκε όηη ηα 
ζσζηόηεξα νλόκαηα γηα ηελ νξηζηηθή νλνκαζία ηνπ λένπ απηνύ πνιπεζληθνύ θξάηνπο είλαη 
“Κεληξνβαιθαληθή Γεκνθξαηία” ή “Γεκνθξαηία ηνπ Βαξδάξε”. 

 
7. Να ππελζπκίζεηε ζε όια ηα θξάηε κέιε ζαο όηη απηό ην λέν πνιπεζληθό θξάηνο είλαη 

αλαγλσξηζκέλν επίζεκα από ηνλ Οξγαληζκό Ζλσκέλσλ Δζλώλ (ΟΖΔ) κε ην 
πξνζσξηλό όλνκα «Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» (Π.Γ.Γ.Μ.) 
θαη λα ηνπο πξνηξέςεηε λα ζεβαζηνύλ απηήλ ηελ απόθαζε γηα λα δηαηεξήζεηε ην 
θύξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ΟΖΔ σο θνξπθαίνπ δηεζλνύο νξγαληζκνύ. Όπνηνο 
ρξεζηκνπνηεί ην όλνκα “Μαθεδνλία” γηα ην όλνκα ηεο Π.Γ.Γ.Μ. παξαβηάδεη ηελ δηεζλή 
λνκηκόηεηα θαη δελ ζέβεηαη ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα. Απηό πξνθαιεί αγαλάθηεζε ζην ζύλνιν 
ησλ Διιήλσλ, θαη ηδηαίηεξα ζε εκάο ηνπο Μαθεδόλεο, επίζεο, πξνθαιεί αγαλάθηεζε ζε 
όινπο ηνπο αλζξώπνπο, ζε όινλ ηνλ θόζκν, πνπ γλσξίδνπλ ηζηνξία θαη δελ έρνπλ πνιηηηθέο 
ζθνπηκόηεηεο. 

 Έγγπαθο 11: «Επιζηολή ηος Καθηγηηή απσαιολογίαρ ηος Πανεπιζηημίος ηηρ Καλιθόπνιαρ Berkeley 
(ΗΠΑ), Stephen Miller ζηο πεπιοδικό “Απσαιολογία” ηων Η.Π.Α.» 

 Έγγπαθο 12: «Επιζηολή 370 καθηγηηών Πανεπιζηημίος από όλον ηον κόζμο ππορ ηον Ππόεδπο ηων 
Η.Π.Α. κ. Barack  Obama» 

 
 

Πξνζθαινύκε 
 
   Σνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Δζλώλ θ. Ban Ki Moun, ηνλ εηδηθό 
δηακεζνιαβεηή θ. Matthew Nimitz, ηνλ πξντζηάκελν νηαζδήπνηε αξκόδηαο ππεξεζίαο ζαο ή 
νπνηνλδήπνηε άιινλ εθπξόζσπό ζαο, λα ηνλ θηινμελήζνπκε θαη λα ηνλ μελαγήζνπκε ζηoπο 
παξαθάησ αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, γηα λα δηαπηζηώζεηε ηελ Διιεληθόηεηα θαη ηελ ζπλέρεηα ησλ 
αξραίσλ θαη ησλ ζεκεξηλώλ πξαγκαηηθώλ Μαθεδόλσλ: 

 ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ησλ αξραίσλ Αηγώλ (πξώηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Μαθεδνληθνύ 
Βαζηιείνπ), 

 ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο αξραίαο Πέιιαο (δεύηεξεο θαη ηειεπηαίαο πξσηεύνπζαο ηνπ 
Μαθεδνληθνύ Βαζηιείνπ), 

 ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Γίνπ (ηεξή πόιε ησλ αξραίσλ Μαθεδόλσλ ζηνπο πξόπνδεο ηνπ 
όξνπο Όιπκπνο, θαηνηθία ησλ δώδεθα Θεώλ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ), 

 ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αηαλήο Κνδάλεο ζηελ Άλσ Μαθεδνλία (θνηηίδα ησλ 
Μαθεδόλσλ), 

 ηνπο Μαθεδνληθνύο ηάθνπο ησλ Γήκσλ Πέιιαο, Νάνπζζαο, Βέξξνηαο θαη άιισλ πεξηνρώλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Διιάδνο, 

 ην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Θεζζαινλίθεο. 
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ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΗΝΟ ΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΩΝ 
 
Α) ύιινγνη από ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Γπηηθήο, Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηεο 
Διιάδνο: 

 Κίλεζε Πνιηηώλ Έδεζζαο «Ίσλ Γξαγνύκεο» 

 ύιινγνο Απνγόλσλ Μαθεδνλνκάρσλ Έδεζζαο 

 Λανγξαθηθή Δηαηξεία Ννκνύ Πέιιαο 

 ύιινγνο Φίισλ Αξραηνηήησλ Έδεζζαο «Οη Σεκελίδεο» 

 Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο «Βηβιηόθηινη Έδεζζαο» 

 ύιινγνο «ηέγε Μαθεδνληθνύ Πνιηηηζκνύ» Αξηδαίαο 

 ύιινγνο «Φίισλ Μαθεδνληθήο Πνιηηηζηηθήο Παξάδνζεο» Αικσπίαο 

 Μνξθσηηθόο ύιινγνο Ίδα Δμαπιαηάλνπ «Ίσλ Γξαγνύκεο» 

 Ιζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή Δηαηξεία Γηαλληηζώλ «O Φίιηππνο»  

 Μαθεδνληθόο Χνξεπηηθόο θαη Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο «Ακύληαο» Καιπβίσλ 

 Μνξθσηηθόο Πεξηβαιινληηθόο Όκηινο Πέιιαο «Η Αξραία Πέιια» 

 Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Κάησ Γξακκαηηθνύ «Παηξηάξρεο Χξύζαλζνο» 

 ύλδεζκνο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ Ννκνύ Κνδάλεο 

 Φηιεθπαηδεπηηθόο ύιινγνο Φισξίλεο «Ο Αξηζηνηέιεο» 

 Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Δζληθνύ-Κξαηεξνύ-ΑγίαοΠαξαζθεπήο «ΜέγαοΑιέμαλδξνο» Φιώξηλαο 

 Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο «Διπίδα» Μειίηεο-Φιώξηλαο 

 Παλειιήληνο ύιινγνο Απνγόλσλ Μαθεδνλνκάρσλ «Ο Παύινο Μειάο» 

 Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία Παλειιήλσλ «Μαθεδλόο» Θεζζαινλίθεο 

 Οκνζπνλδία Γπηηθνκαθεδνληθώλ σκαηαηείσλ Θεζζαινλίθεο 

 «Οκάδα 21» Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 

 Πνιηηηζηηθή θαη Δπηκνξθσηηθή Δηαηξεία Αξλαίαο Χαιθηδiθήο 

 Μαθεδνληθή Καιιηηερληθή Δηαηξεία Κηιθίο «Σέρλε» 

 Δηαηξεία Μειέηεο θαη Έξεπλαο ηεο Ιζηνξίαο ησλ εξξώλ 
  
Β) ύιινγνη πξνεξρνκέλσλ από ην ηκήκα ηεο ηζηνξηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ ΠΓΓΜ θαη ηελ 
Βνπιγαξία: 

 ύλδεζκνο Μνλαζηεξησηώλ Θεζζαινλίθεο «Καξηεξία» 
 
Γ) ύιινγνη από ηελ ππόινηπε Διιάδα: 

 Πακκαθεδνληθή πλνκνζπνλδία Αζελώλ 

 Οκνζπνλδία Γπηηθνκαθεδνληθώλ σκαηείσλ Αηηηθήο 

 πλνκνζπνλδία Μαθεδόλσλ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο 

 ύλδεζκνο «Αιέμαλδξνο Φηιίππνπ Έιιελ Μαθεδώλ» 

 ύλδεζκνο Μαθεδόλσλ θαη Θξαθώλ Παπάγνπ-Χνιαξγνύ 
 
Γ) ύιινγνη από ηνλ ππόινηπν θόζκν: 

 Πακκαθεδνληθή Έλσζε Ακεξηθήο 

 Πακκαθεδνληθή Έλσζε Απζηξαιίαο 

 Πακκαθεδνληθή Έλσζε Καλαδά 

 Πακκαθεδνληθή Έλσζε Δπξώπεο 

 Μαθεδνληθά Σκήκαηα Αθξηθήο 
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ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
 

 Έγγξαθν 1: «Τα όπια ηηρ ιζηοπικήρ Μακεδονίαρ» 

 Έγγξαθν 2: «Η ηαςηόηηηα ηων Μακεδόνων μέζα από ηα απσαία κείμενα» 

 Έγγξαθν 3: «Μςθολογική παπάδοζη ηων απσαίων Ελλήνωλ» 

 Έγγξαθν 4: «Η ζςνεσήρ παποςζία ηων  Μακεδόνων ζηην Ελληνική ιζηοπία» 

 Έγγξαθν 5: «Τα ενηόπικα» 

 Έγγξαθν 6: «Επίζημερ απογπαθέρ ηος πληθςζμού ηηρ πεπιοσήρ ηων Σκοπίων» 

 Έγγξαθν 7: «Η ηαςηόηηηα ηων Σλάβων ηηρ Π.ΓΔ.Μ.» 

 Έγγξαθν 8: «Φωηογπαθίερ αξιωμαηούσων ηηρ Π.ΓΔ.Μ. μπποζηά ζε σάπηερ ηηρ “Μεγάληρ 
Μακεδονίαρ”» 

 Έγγξαθν 9: «Εκκληζιαζηικά πποβλήμαηα ζηην Π.Γ.Δ.Μ.» 

 Έγγξαθν 10: «Έγγπαθο ηος Υποςπγού Εξωηεπικών ηων Η.Π.Α Edward Stettinius, 26 
Δεκεμβπίος 1944» 

 Έγγξαθν 11: «Επιζηολή ηος Καθηγηηή απσαιολογίαρ ηος Πανεπιζηημίος ηηρ Καλιθόπνιαρ 
Berkeley (Η.Π.Α.),Stephen Miller ζηο πεπιοδικό “Απσαιολογία” ηων Η.Π.Α.» 

 Έγγξαθν 12: «Δπηζηνιή 364 θαζεγεηώλ Παλεπηζηεκίνπ από όινλ ηνλ θόζκν πξνο ηνλ 
Πξόεδξν ησλ Η.Π.Α. θ. Barack  Obama» 

 
 


