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Τ
ο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στην 
Αθήνα ήταν γιγαντιαίο και άψογο. Στοπ. 
Τα καλά νέα είναι ότι: α) υποταγµένοι οκτώ 

χρόνια στην κρίση οι Ελληνες ένιωσαν να ψηλώ-
νουν και β) οι αρµόδιοι ξένοι, µετά τα όσα είδαν 
ζωντανά στην οθόνη τους, ίσως εννόησαν πως 
χαζολογούν όταν αποφαίνονται πως «δεν κατα-
νοούν την ελληνική µανία για ένα όνοµα». Τα κα-
κά νέα είναι ότι οι πολιτικοί µας ξεσάλωσαν και 
φωνασκούν άλλα αντί άλλων. Λησµονούν ότι η 
εξωτερική πολιτική δεν ασκείται µε ντουντού-
κες, αλλά προϋποθέτει αίσθηµα ευθύνης, συ-
νεχή ενηµέρωση και διάλογο πίσω από τις κλει-
στές πόρτες, ειδικές γνώσεις και εθνικό ορίζοντα. 
Οσοι µάς πουλούν τζάµπα πατριωτισµό και πολι-
τική ξεχνούν πως δεν τζογάρεις την πατρίδα. Την 
υπηρετείς. ∆εν σε υπηρετεί. Και η εθνική υπηρε-
σία συνεπάγεται υψηλό τίµηµα.

ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ το ιδεολόγηµα του «Μακεδονι-
σµού» κηρύσσει την «Ενιαία Μακεδονία» που 
θα ενσωµατώσει την Eλληνική Μακεδονία. Κά-
πως δύσκολο, ε; Ωστόσο, ένας έντιµος συµβιβα-
σµός οδηγεί στην ενσωµάτωση µε ειρήνη και 
ασφάλεια στο κοινό πια έδαφος του ΝΑΤΟ και 
της Ε.Ε. «Εθνική προδοσία»! Εντάξει.

ΟΛΑ, ΟΜΩΣ, τα στρατηγικά µεγέθη των δύο 
πλευρών δείχνουν ότι τότε οι Ελληνες Μακεδό-
νες θα επικρατήσουµε ειρηνικά και παντοτινά 
στον ενιαίο χώρο. Ασύγκριτο στρατηγικό πλεο-
νέκτηµα των Ελλήνων Μακεδόνων είναι η οµοιο-
γένεια, η υπεροχή του πληθυσµού, οι υποδοµές, 
η οικονοµία, η παιδεία, ο πολιτισµός και η παρά-
δοση. Κατά την κρίσιµη περίοδο 1991-1992 η 
υπεροχή της Ελληνικής Μακεδονίας έναντι της 
λοιπής Ελλάδος ήταν στρατηγική. Τα συγκριτι-
κά στοιχεία του ICAP απέδειξαν την ισχύ της βι-
οµηχανίας στην Ελληνική Μακεδονία το 1991:

1. Οι πωλήσεις σε αξία αυξήθηκαν στο σύνο-
λο της χώρας κατά 13,5%, αλλά στη Μακεδο-
νία κατά 17,7%. ∆ιαφορά 4 µονάδες, ίσες σχε-
δόν προς το ένα τρίτο περίπου των κερδών στη 
λοιπή χώρα.

2. Τα καθαρά κέρδη στη χώρα µειώθηκαν κα-
τά 37,1%, αλλά στη Μακεδονία αυξήθηκαν αντι-
στρόφως κατά 38,2%.

3. Το ποσοστό των κερδοφόρων επιχειρήσε-
ων στη χώρα αυξήθηκε κατά µία µονάδα, στο 
74,4% του κλάδου, ενώ στη Μακεδονία αυξή-
θηκε κατά πέντε µονάδες, στο 77,3%. Λίγα χρό-
νια νωρίτερα βρισκόταν στο 72,2%.

4. Τα καθαρά κέρδη της βιοµηχανίας στο σύ-
νολο της χώρας ανήλθαν σε 30 δισ. δρχ. Στη 
Μακεδονία ανήλθαν σε 26 δισ. δρχ. και αντι-

προσωπεύουν το 86% των καθαρών κερδών 
όλης της Ελλάδος.

5. Πάνω από το 50% των συνολικών ελληνικών 
εξαγωγών διεξάγονταν από το λιµάνι της Θεσ-
σαλονίκης, παρότι ο συντριπτικός όγκος των βιο-
µηχανιών και των εξαγωγικών επιχειρήσεων έχει 
υπερσυγκεντρωθεί περί την Αθήνα.

6. Η Ελληνική Μακεδονία παράγει το 72% της 
συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας όλης της Ελλάδος.

7. Ο πληθυσµός της αυξήθηκε κατά 8,65%, τη 
δεκαετία 1981-1991, όταν ο µέσος όρος όλης της 
Ελλάδος ήταν µόνον 5,3%.

8. Το κατά κεφαλήν εισόδηµα των Ελλήνων 
Μακεδόνων το 1991 ανήλθε στα 6.900 δολά-

ρια και ο ανώτατος πραγµατικός µηνιαίος µι-
σθός των βιοµηχανικών εργατών ξεπερνούσε 
τα 1.000 µάρκα (138.000 δρχ.). Στο κράτος των 
Σκοπίων το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδηµα ανερ-
χόταν στα 860 δολάρια και ο ανώτατος µηνιαί-
ος µισθός των βιοµηχανικών εργατών στα 200 
µάρκα (28.000 δρχ.).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ έχει έκταση 34.177 
τετραγωνικά χιλιόµετρα και το κράτος των Σκοπί-
ων 25.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Τα συγκριτι-
κά µεγέθη έχουν ως εξής: Το κράτος των Σκοπί-
ων παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα σύµφω-
να µε την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία του: 1) 
Πληθυσµός 2.073.072 άτοµα. Αλβανοί 25,6%. 
Μειονότητες: Τούρκοι, Σέρβοι, Βλάχοι, Βούλγα-
ροι και Ροµά. Οι Σλαβοµακεδόνες δεν υπερβαί-
νουν το 1,1 εκατ.

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 32%. Το 16,6% είναι παι-
διά έως 14 ετών και το 13,1% ηλικιωµένοι άνω 
των 65. Οι γεννήσεις ήταν 23.199 και οι θάνα-
τοι 20.421. Αλβανίδες γεννούν το 70% των νε-
ογνών. 2) Απασχόληση: Εργαζόµενοι 743.451. 
Ανεργοι 211.363. 3) Το 2016 το ΑΕΠ ήταν στα 
10,9 δισ. δολάρια, το κατά κεφαλήν εισόδηµα 
στα 5.222 δολάρια. 4) Εµπόριο Ιανουαρίου - Νο-
εµβρίου 2017: εξαγωγές 5.175.429.000 δολά-
ρια, εισαγωγές 6.977.194.000 δολάρια. Εµπο-
ρικό έλλειµµα 1.801.765.000 δολάρια. 5) Γε-
ωργία: Το έτος 2007 η αξιοποιήσιµη γεωργική 
γη ήταν 825.538 στρέµµατα και οι αρδευόµε-
νες εκτάσεις 196.706 στρέµµατα µε 192.675 γε-
ωργικές εκµεταλλεύσεις και 471.069 αγρότες. 6) 
Παιδεία: 1.025 σχολεία πρωτοβάθµιας και δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το 89,5% αυτών εί-
ναι πρωτοβάθµιας και κατώτερης δευτεροβάθ-
µιας, ενώ µόνον το 10,5% είναι ανώτερης δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ παρουσιάζει τα 
ακόλουθα µεγέθη: 1) Πληθυσµός 2.389.001 
άτοµα. 2) Απασχόληση: Εργαζόµενοι 959.800, 
άνεργοι 296.800. 3) Κατά κεφαλήν εισόδηµα 
σε δολάρια: Κεντρική Μακεδονία: 15.290, ∆υ-

τική Μακεδονία: 18.520, Ανατολική Μακεδο-
νία και Θράκη: 14.200. 4) Εξαγωγές: 5,279 δισ. 
ευρώ. 5) Εισαγωγές: 5,910 δισ. ευρώ. 6) Εµπο-
ρικό έλλειµµα 631 εκατ. ευρώ το 2016. 7) Γε-
ωργία: 173.812.000 στρέµµατα, αρδευόµενες 
εκτάσεις µε 174.949 γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 
2016. 8) Παιδεία: 3.437 πρωτοβάθµια και δευ-
τεροβάθµια σχολεία 9) Τουρισµός: 13.630.000 
διανυκτερεύσεις το 2016 και 11.200.000 διανυ-
κτερεύσεις τo 2017.

ΤΟ ΑΕΠ της Ελλάδας, παρά τη µεγάλη κρίση, 
ανέρχεται στα 194,6 δισ. δολάρια και είναι 19 
φορές υψηλότερο από το ΑΕΠ των Σκοπίων, που 
βρίσκεται στα 10,9 δισ. δολ. Οµως στην αναλογία 
των δύο πληθυσµών είναι τετραπλάσιο. Ελληνι-
κές επενδύσεις στο κράτος των Σκοπίων ελέγχουν 
τον µοναδικό αγωγό πετρελαίου και το µοναδι-
κό διυλιστήριο, το 75% της ηλεκτρικής ενέργει-
ας, την Τράπεζα Stopanska, αλυσίδες πολυκατα-
στηµάτων, µάρµαρα, καπνά κ.ά. Αντίστροφα µυ-
ριάδες πολίτες των Σκοπίων αιµοδοτούν το εµπό-
ριο και τον τουρισµό της Ελληνικής Μακεδονίας.

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ είναι η αποκλειστική θαλάσσια 
πύλη για τις εξαγωγές και εισαγωγές των Σκοπίων. 
Το λιµάνι της εξυπηρέτησε πέρυσι 1.417 πλοία. 
Τα 543 ήταν κοντέινερ που µετέφεραν 401.947 
εµπορευµατοκιβώτια, τα 746 ήταν φορτηγά συµ-
βατικού φορτίου και τα 168 επιβατηγά.

ΠΑΡΟΤΙ επί τρεις γενεές διδάσκονται τον αλυ-
τρωτισµό σε βάρος της Ελληνικής Μακεδονίας, 
οι πολίτες του γειτονικού κράτους έχουν συνει-
δητοποιήσει πλέον ότι τους συµφέρει µια στρα-
τηγική συµµαχία µε την Ελλάδα και γι’ αυτό δέ-
χονται να αλλάξει η ονοµασία της χώρας τους µε 
έναν επιθετικό προσδιορισµό στο όνοµα «Μα-
κεδονία». Σε δηµοσκόπηση µεταξύ19-26 Ιανου-
αρίου, φέτος, το 61% των πολιτών στηρίζει την 
αλλαγή του ονόµατος. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι 
την αλλαγή στηρίζει το 50% των Σλαβοµακεδό-
νων, παρότι το 60% αυτών δηλώνει ότι η αλλα-
γή της ονοµασίας θα αλλάξει και την εθνική ταυ-
τότητά τους ως «Μακεδόνες».

10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Τι έγινε στην εκδήλωση προς τιµήν του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµου. Το φιλανθρωπι-
κό και κοινωνικό έργο του
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Συγκριτικά µεγέθη 
και πλεονεκτήµατα

ο Ν. Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ*

γράφει

Οσοι μάς πουλούν 
τζάμπα πατριωτισμό 
και πολιτική ξεχνούν 
πως δεν τζογάρεις 
την πατρίδα. Την 
υπηρετείς. ∆εν σε 
υπηρετεί. Και η 
εθνική υπηρεσία 
συνεπάγεται υψηλό 
τίμημα

*∆ηµοσιογράφος, τέως πρόεδρος της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών


