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Για τους ελάχιστους συμπατριώτες μας, που δεν κατάλαβαν ακόμη ποιό είναι το πρόβλημα
της Ελλάδας με τη FYROM και τι σημαίνει "αλυτρωτισμός", παρουσιάζουμε τη συνέντευξη
του Σκοπιανού τερματοφύλακα της αντιπάλου του ΠΑΟΚ, της Ουκρανικής Καρπάτι, στην
οποία αποκαλύπτεται το μέγεθος του προβλήματος. Ο Σκοπιανός τερματοφύλακας Μάρτιν
Μπογκαντίνοφ, απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου που τον ρωτά "πώς αισθάνεσαι που θα
πας να παίξεις σε μια περιοχή που οι Έλληνες αποκαλούν Μακεδονία;". -"Πώς γίνεται να
έχει η Ελλάδα "Μακεδονία"; Η Μακεδονία είναι μία (εννοεί την πατρίδα του τη FYROM
φυσικά). Στη συνέχεια ο Σκοπιανός απαγορεύει στους οπαδούς του ΠΑΟΚ να
αυτοαποκαλούνται "Μακεδόνες" ! "Η Ελλάδα είναι Ελλάδα και η Μακεδονία, Μακεδονία" λέει
ο νεαρός (Греція – це Греція, а Македонія – це Македонія) και δείχνει το πρόβλημα σε όλο
του το μέγεθος!

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη :

Ο πορτιέρο της Καρπάτι, Μάρτιν Μπογκαντίνοφ, σε συνέντευξη του στην επίσημη
ιστοσελίδα της ομάδας προκαλεί λέγοντας πως δεν υπάρχει Μακεδονία στην Ελλάδα!

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μπογκαντίνοφ:

-Μάρτιν, είσαι πολίτης της Μακεδονίας! Τώρα πηγαίνοντας στην Ελλάδα βρίσκεσαι σε μία
περιοχή που επίσης οι Έλληνες αποκαλούν Μακεδονία. Πως νιώθεις;

«Η Ελλάδα είναι Ελλάδα και η Μακεδονία είναι Μακεδονία! Πως γίνεται να έχει και η
Ελλάδα Μακεδονία; Είναι λάθος!»

-Ακόμη όμως και οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποκαλούν τους εαυτούς τους "Αετούς της
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Μακεδονίας" και "Μακεδόνες". Το γεγονός ότι οι αντίπαλοι χρησιμοποιούν το όνομα της
πατρίδας σου αποτελεί για σένα ένα έξτρα κίνητρο για το ματς;

«Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έχει από μόνο του μεγάλο κίνητρο καθώς θέλουμε να περάσουμε
να περάσουμε στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ... Όσο για την ερώτηση που μου κάνατε θα
πω ότι ποτέ δεν μπερδεύω το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Αλλά και πάλι θέλω να τονίσω
ότι η Ελλάδα είναι Ελλάδα και η Μακεδονία είναι κάτι άλλο...»

-Υπάρχει όμως εχθρότητα μεταξύ των Ελλήνων και των Μακεδόνων (των συμπατριωτών
σου δηλαδή) ή όχι;

«Βασικά δεν υπάρχει... Για να σας το αποδείξω αυτό θα σας πω κάτι απλό και πραγματικό:
πολλοί κάτοικοι της Μακεδονίας κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Και δεν έχουν κανένα
πρόβλημα... Έτσι φαίνεται ότι δεν υπάρχουν έχθρες...»

-Έχει συζητηθεί πολύ ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα βίαιοι. Αυτό δίνει έξτρα
κίνητρο στους παίκτες της Καρπάτι;

«Ναι, έχω ακούσει γι αυτούς. Ωστόσο δεν πιστεύω ότι οι Ουκρανοί οπαδοί υποστηρίζουν
λιγότερο φανατικά τις ομάδες τους. Έτσι δε νομίζω ότι μία σκληρή ατμόσφαιρα θα μας
κάνει να παίξουμε με μεγαλύτερο πείσμα. Το ποδόσφαιρο που θα παίξουμε εξαρτάται μόνο
από εμάς...»
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