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Νικολάος Μάρτης

Πρώην Υπουργός

Καισαρείας 8

115 27, Αθήναι

τηλ. 210-777.88.00 / 620.48.26

Αθήναι τη 23 η Μαϊου 2005

ΠΡΟΣ

Τον Κύριον Josep BORREL FONTELLES

Πρόεδρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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Βρυξέλλες

Κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας και ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να μου
αποστείλετε και τον απολογισμό του έργου της Προεδρείας, από όπου πληροφορήθηκα
πολλά ενδιαφέροντα.

Σας αφιερώνω, κύριε Πρόεδρε, τρία βιβλία μου για την Μακεδονία, με τίτλους:
1.
«Πλαστογράφηση της Ιστορίας της Μακεδονίας». Το βιβλίο βραβεύθηκε από την Ακαδημία
Αθηνών και μεταφράστηκε σε 7 γλώσσες.

Ο τ. Καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας Χέλμουτ Σμιτ το χαρακτήρισε ως «προσφορά
στην Ιστορία της Ευρώπης» (Ντοκ. 6 στο βιβλίο FYROM). Ανάλογο χαρακτηρισμό έκανε ο τ.
Πρόεδρος της Γαλλίας Ζισκάρ Ντ’ Εσταίν (Ντοκ. 7).

2. Το βιβλίο με τίτλο “FYROM-Το αντιδημοκρατικό κατάλοιπο στην Ευρώπη και το
προβληματικό Σύμφωνο Σύνδεσης της με την Ε.Ε.”. Είναι πολύ επίκαιρο τώρα, και

3. Το μόλις προχθές εκδοθέν, με τίτλο “USA and the Case of Macedonia”. Το πρώτο
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αντίτυπο το αφιερώνω σε σας.

Κύριε Πρόεδρε, όλες οι δικτατορίες δημιουργούν ψευδή πολιτιστικά θέματα με τα οποία
ενθουσιάζουν και αποσπούν τους λαούς από τα σοβαρά προβλήματα για την στέρηση της
ελευθερίας τους.

Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι τρεις βόρειοι γείτονες της Ελλάδος, Αλβανία,
Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, έγιναν Κομμουνιστικές χώρες.

Αλλά και η Τουρκία αρχικά ως δικτατορία και έκτοτε ιδιότυπη Δημοκρατία (διότι στο
παρασκήνιο διοικεί και σήμερα ο Στρατός).

Ο Χίτλερ επινόησε την Άρια φυλή.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα δημιούργησε:

α) Στη Γιουγκοσλαβία τους Μακεδόνες των Σκοπίων ως διαδόχους του Φιλίππου και του
Μεγ. Αλεξάνδρου.

β) Στη Βουλγαρία ότι είναι οι διάδοχοι των Θρακών και οι νόμιμοι κληρονόμοι των Θρακικών
θησαυρών και αποσιωπούν ότι ο σημαντικότερος μετά τον Αριστοτέλη Θετικός Επιστήμων,
Δημόκριτος, ο πατήρ της Θεωρίας του Ατόμου γεννήθηκε στην Θράκη και έγραψε 50 βιβλία
στην Ελληνική γλώσσα.

γ) Οι Τούρκοι θεωρούν τους εαυτούς τους ως απογόνους των Χετταίων με αποκορύφωμα
θρασύτητος σε βιβλίο του ΟΖΑΛ, ότι ο Όμηρος ήταν Τούρκος.
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Ειδικότερα, το θέμα των Σκοπίων υποβιβάζει το κύρος και την σοβαρότητα της Διεθνούς
Κοινότητος, ηγέτες της οποίας αγνοούν την Ιστορία. Η Ε.Ε. δυστυχώς δεν είναι εις το
απυρόβλητο.

Η Ε.Ε. με την Συνθήκη Μάαστριχτ έθεσε για πρώτη φορά την Παιδεία και τον Πολιτισμό ως
θέματα έντονου ενδιαφέροντος της.

Από τα άπειρα στοιχεία που υπάρχουν για την ταυτότητα της Μακεδονίας ως Ελληνικής
και των Μακεδόνων ως Ελλήνων, αναφέρομαι μόνο στον Αριστοτέλη και στον Απόστολο
Παύλο.

α) Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στη Μακεδονία. Το κολοσιαίο έργο του είναι γραμμένο στην
Ελληνική και αυτόν διάλεξε ο Φίλιππος ο Β΄ ως δάσκαλο του γιού του Αλεξάνδρου, την
ταυτότητα του οποίου ως Έλληνα αναφέρουν οι Προφήτες του Ισραήλ και το Ταλμούδ.

β) Οι Σκοπιανοί και στα σημερινά σχολικά βιβλία σε χάρτη της Μακεδονίας (Ντοκ. 11)
αναφέρουν ότι Έλληνες δεν έζησαν στην Μακεδονία, ισχυρίζονται ότι οι Μακεδόνες δεν
είναι Έλληνες και η γλώσσα των Μακεδόνων δεν είναι η Ελληνική.

Μόνο από τις Πράξεις των Αποστόλων από την άφιξη του Αποστόλου Παύλου στην
Μακεδονία, επιβεβαιώνεται η ταυτότητα της Μακεδονίας ως ελληνικής, η ταυτότητα των
Μακεδόνων ως Ελλήνων και η γλώσσα των Μακεδόνων ως Ελληνική, διότι:

α) Ο Παύλος (ΙΣΤ 9-10) το 50 μ.Χ. επισκέφθηκε την Θεσσαλονίκη, Βέρροια, Φιλίππους, δηλ.
πόλεις που είχαν τότε, έκτοτε και σήμερα τα αυτά ελληνικά ονόματα.

β) Ο Παύλος στη Βέρροια και Θεσσαλονίκη συνάντησε Έλληνες και Ελληνίδες που
επίστευσαν (ΙΖ 4.12), και
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γ) Μίλησε και έγραψε τις επιστολές του προς Θεσσαλονικείς και Φιλιππησίους στην
Ελληνική.

Μόνο με το ανωτέρω δεδομένο:

Αν η Ε.Ε. αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία και τους Σκοπιανούς Μακεδόνες, μόνο από
τα ανωτέρω δύο γεγονότα, θα διαψεύσει εαυτήν ότι πράγματι ενδιαφέρεται για Παιδεία και
Πολιτισμό.

Δεύτερον, το 2001 υπεγράφη το Σύμφωνο Σύνδεσης Ε.Ε. και FYROM. Οι Σκοπιανοί στην
επίσημη Ιστοσελίδα της Κυβερνήσεως των (Ντοκ. 12), γράφουν ότι: «Η Δημοκρατία της
Μακεδονίας (όχι η
FY
ROM
) υπέγραψε Σύμφωνο Σύνδεσης με τα κατονομαζόμενα 15 κράτη (όχι Ε.Ε.) και εμφανίζει την
Ελλάδα ότι υπέγραψε Σύμφωνο με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Καμία αντίδραση δεν υπήρξε από την Ε.Ε., με συνέπεια εις την πεζοδρομιακή αυτή απάτη
να εμφανίζεται η Ε.Ε. ότι δεν παρακολουθεί σοβαρά θέματα ή από κακόπιστους ότι
αδιαφορεί για την κραυγαλέα αυτή απάτη.

Ο Γεν. Γραμματέας του Υπ. Εξωτερικών του Ισραήλ κατά την υπογραφή Συμφωνίας του
Ισραήλ με τα Σκόπια ως Δημοκρατία της Μακεδονίας, αυτήν την ανακοίνωση επεκαλέσθη
για να δικαιολογήσει την υπογραφή της Συμφωνίας με όνομα Μακεδονία.

Τρίτον, το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων της Σουηδίας με το Πανεπιστήμιο Lund και
υπογραφήν του γνωστού συγγραφέως
Stolpe
, το 1995, σε μελέτη των, έγραψαν:
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«Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί δεν γνωρίζουν Ιστορία. Δεν γνωρίζουν ότι η Ιστορία της
Μακεδονίας δεν είναι μόνο των Ελλήνων, αλλά και ημών των Ευρωπαίων διότι Μακεδόνες
διέδοσαν τον Ελληνικό πολιτισμό στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο».

Εάν η Ε.Ε. δεχθεί τα Σκόπια ως Δημοκρατία της Μακεδονίας και τους Σκοπιανούς ως
Μακεδόνες, θα εμφανισθούν οι χώρες της Ε.Ε. ότι αγνοούν την Ιστορία των.

Τέταρτον, τα άρθρα 2 και 3 του Συμφώνου Σύνδεσης FYROM-Ε.Ε., όπως αναλύω στο
βιβλίο μου “
FYROM”, σελ.
46-51, υποχρεώνουν την Ε.Ε. να αρνηθεί την ένταξη της
FYROM
αν δεν εγκαταλείψει τα κλοπιμαία ελληνικά ονόματα Μακεδονία-Μακεδόνες.

Δεν θα συνεχίσω με άλλα επιχειρήματα, αλλά θα αναφέρω ότι οι Σκοπιανοί με το να
θέσουν ως θεμέλιο του ψευδομακεδονικού Έθνους ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες και
ότι αυτοί είναι Μακεδόνες, ήτο επόμενο ότι όλα τα επιχειρήματα και θέσεις των να είναι
απάτες και ψεύδη, όπως θα δείτε στην ομιλία μου με τίτλο «Αφετηρία, ουσία και
αντιμετώπιση του προβλήματος».

Το γεγονός και μόνο ότι ο Μακαριστός Πάπας Ιωάννης Παύλος σε συνέντευξη του δήλωσε
ότι η Μακεδονία είναι πατρίδα του Φιλίππου, Αλεξάνδρου, Μεθοδίου, Κυρίλλου και ότι η
Μακεδονία είναι Ελληνική (Ντοκ. 4 και 26, 27), η αναγνώριση των Σκοπίων ως Μακεδονία θα
αποτελεί προσβολή στη μνήμη του μεγάλου αυτού Πάπα.

Σε βιβλίο αναφέρεται ότι ο πρώην Δήμαρχος Σκοπίων, ο Αρχισυντάκτης της Εφημερίδας
ΝΤΝΕΒΝΙΚ και ο Υπουργός Εσωτερικών (Αλβανός) δήλωσαν σε Έλληνες ότι «Κάνουμε
αγώνα να πείσουμε τα παιδιά μας ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους Αρχαίους
Μακεδόνες, αλλά δεν μπορούμε διότι αυτά διδάχθηκαν και διδάσκονται και σήμερα ακόμη
στα σχολικά των βιβλία».

Ο αείμνηστος Πρόεδρος Μιττεράν ήτο πνευματικός άνθρωπος και όχι τυχαία με την
επίσκεψη του στη Βεργίνα δήλωσε: «Δεν γνώριζα για τις ανασκαφές, ούτε φανταζόμουν
τόσο έντονη την σφραγίδα της Ελλάδος εδώ. Έμεινα βαθύτατα εντυπωσιασμένος από την
Πολιτιστική πραγματικότητα της Αρχαίας Μακεδονίας (σελ. ....... του βιβλίου FYROM).
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Κύριε Πρόεδρε, θα διαφυλάξετε το κύρος της Ε.Ε. αν δείτε το θέμα αυτό που αποκαλύπτει
πόσο πνευματικά υποβαθμισμένος είναι σήμερα ο κόσμος.

Παράκληση μου είναι κ. Πρόεδρε, όπως μεθοδεύσετε και αντιπροσωπευτικό τμήμα των
Ευρωβουλευτών και Βουλευτών των Σκοπιανών που είναι στην Επιτροπή Σύνδεσης FYROMΕ.Ε. επισκεφθούν:

α) Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών των Αθηνών υπάρχουν συγκεντρωμένες 5.000 επιγραφές της
Μακεδονίας και 11.000 ονόματα Μακεδόνων και εκεί να ερωτηθούν οι Σκοπιανοί να
προσκομίσουν μία επιγραφή της λεγόμενης «Μακεδονικής Γλώσσας» (που είναι παραλλαγή
της Βουλγάρικης), και

β) Εν συνεχεία, να επισκεφθούν την Μακεδονία και τα Σκόπια όπου θα επαναληφθεί ίσως το
γεγονός ότι Γερμανοί σπουδασταί που επισκέφθηκαν την Μακεδονία, με σκληρούς
χαρακτηρισμούς αναφέροντο στον Υπουργό Εξωτερικών Κίνκελ, που τους αποκρύπτει την
αλήθεια για την Μακεδονία.

Ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης θα μεριμνήσει για την άνετη διακίνηση των.

Να μη λησμονούν όσοι δέχονται τα ψεύδη των Σκοπίων ότι υπάρχει το Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο οποίο είναι έτοιμοι οι ανά τον κόσμο (πραγματικοί)
Μακεδόνες να προσφύγουν εάν οι μέχρι το 1944 αυτοαποκαλούμενοι Σλάβοι των Σκοπίων,
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σφετερισθούν τα από πολλών αιώνων ελληνικά ονόματα Μακεδονία-Μακεδόνες.

Παράλληλα, να μη λησμονείται και το του Μενάνδρου, ότι: «Άγει δε προς φως την αλήθεια
χρόνος».

Κύριε Πρόεδρε, στις σελ. 28-31 του βιβλίου “The U.S.A. and the case of Macedonia”
αναφέρω πώς δημιουργήθηκε το θέμα των Σκοπίων, αλλά παράλληλα σας αποστέλλω σε
φωτοτυπία κείμενο επιστολής μου που έστειλα στους Αμερικανούς Γερουσιαστές της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το θέμα αυτό.

Ως Μακεδών και ως Υπουργός στην Μακεδονία και Θράκη 7 χρόνια, θεώρησα χρέος μου να
καταγγείλω την πρωτοφανή αυτή, στα παγκόσμια χρονικά, πολιτική και ιστορική απάτη που
δόλια επινόησε ένα σκληρό μονοκομματικό καθεστώς (το Κομμουνιστικό), την επέβαλε
στους υπό Κομμουνιστικό έλεγχο λαούς, αλλά και με τον ελεγχόμενο προπαγανδιστικό
μηχανισμό παραπλάνησε τους ανά τον κόσμο ανιστόριτους και αφελείς.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Nikolaos Martis
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