
23/12/2018. Βούλγαρος πρόεδρος Ρ. Ράντεφ: «∆εν υπάρχει "Βόρεια Μακεδονία" - 
∆εν υπάρχει "Mακεδονική" γλώσσα»! 
H Βουλγαρία, τελικά εξελίσσεται (ή μπορεί να εξελιχθεί αφού φαίνεται ότι υπάρχει έντονος 
διχασμός) σε αστάθμητο παράγοντα γα το Σκοπιανό και την συμφωνία εκχώρησης της 
Μακεδονίας που υπέγραψε στην Πρέσπες ο Α.Τσίπρας με τον ομόλογό του των Σκοπίων Σ. 
Ζάεφ τον περασμένο Ιούνιο. 

Για πρώτη φορά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, τοποθετήθηκε με σαφήνεια κατά 
της συμφωνίας και επέκρινε τον πρωθυπουργό Μ.Μπορίσοφ (και θεωρούμενο ως «άνθρωπο 
των ΗΠΑ») που εκφράστηκε θετικά γι αυτήν. 

Ο Βούλγαρος πρόεδρος δήλωσε συγκεκριμένα ότι «Οι δραστηριότητες της βουλγαρικής 
κυβέρνησης σχετικά με την ένταξη των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων, προχωρούν πάρα 
πολύ γρήγορα και εις βάρος της χώρα του.  

Τα προβλήματα τα οποία έχουν  δημιουργηθεί εδώ και αιώνες, ίσως είναι δύσκολο να 
επιλυθούν μέσα σε έξι μήνες. 

Η ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία για τις σχέσεις καλής γειτονίας 
με την πΓ∆Μ χωρίς να μιλήσει με την Ελλάδα και χωρίς εσωτερική συναίνεση είναι ανεξήγητες».  

Και κατέληξε ότι «Ως πρόεδρος της Βουλγαρίας δεν συμφωνώ με το όνομα "Βόρεια Μακεδονία". 
∆εν υπάρχει τέτοια χώρα. Αυτό το όνομα δεν μπορεί να ισχύσει. Και δεν μπορούμε να δεχθούμε 
ότι υπάρχει "μακεδονική γλώσσα". Αυτό είναι ότι χειρότερη για την σταθερότητα στα Βαλκάνια». 

Είχε προηγηθεί - δύο φορές - ανάλογη δήλωση του Βούλγαρου αντιπροέδρου της κυβέρνησης 
και υπουργού Αμυνας, Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ στο ίδιο ακριβώς πνεύμα, λέγοντας ότι η 
Βουλγαρία θα προβάλει βέτο για να αναγνωριστεί ως «επίσημη γλώσσα» στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ 
η «Mακεδονική»... 

Και εξήγησε ότι «Ο όρος Βόρεια Μακεδονία αποτελεί γεωγραφική ονομασία, που περιλαμβάνει 
εδάφη της ∆ημοκρατίας της Βουλγαρίας, και αύριο μπορεί ο κ. Ζάεφ να θέλει να ορίσει 
παρόμοια βουλγαρική διάλεκτο ως επίσημη ξένη γλώσσα. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο και 
προκλητικό. 

Η "ιστορία της Μακεδονίας" που προβάλλει ο πρωθυπουργός της ΠΓ∆Μ δεν ίσχυε έως το 1944 
και γι αυτό τον λόγο του ζητήσαμε να υπογραφεί μεταξύ μας συνθήκη καλής γειτονίας, την 
οποία όμως δεν δέχεται. 

Εάν αρνηθούν, δεν θα έχουν την υποστήριξή μας προς το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. ∆εν θα επιτρέψω 
κανένα συμβιβασμό με την ιστορία μας», κατέληξε ο Βούλγαρος αναπληρωτής πρωθυπουργός 
και υπουργός Αμυνας Κ.Καρακατσάνοφ. 

https://www.pronews.gr/kosmos/valkania/737040_voylgaros-proedros-den-symfono-me-voreia-makedonia-gia-ta-
skopia 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/Boulg-no-Prespes.pdf 
 

 


