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ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΤΗΣ

Πρώην Υπουργός

Πρόεδρος της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»

Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων κ. Γκρουέφσκι και η απάτη περί Μακεδονικού
Έθνους

Ο κ. Γκρουέφσκι, εμμένων στην πολιτική και ιστορική απάτη που το 1944 επινόησαν ο Τίτο
και ο Στάλιν και δημιούργησαν το τεχνητό «Μακεδονικό Έθνος» αποσπώντας τη Μακεδονία
από την Ελλάδα προς έλεγχο του Αιγαίου εν όψει του Ψυχρού Πολέμου που ακολούθησε,
ευρισκόμενος στην Αυστραλία, δήλωσε:

«Οι Μακεδόνες έχουν την μοναδική ευκαιρία να ζουν όλοι μαζί. Μακεδόνες του Αιγαίου και
Μακεδόνες του Πιρίν συμπατριώτες».

O Κίρο Γκλιγκόρωφ, πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σκοπίων, σε συνέντευξη του
στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Σαββίδη που δημοσιεύθηκε την 25 η Οκτωβρίου 2009 στην
εφημερίδα «ΤΟ ΘΕΜΑ», «ΑΔΕΙΑΖΕΙ» την εθνικιστική κυβέρνηση του Νικολά Γκρουέφσκι.

«Είμαστε Σλάβοι και ήρθαμε μετά τον Μέγα Αλέξανδρο στην περιοχή αγνοώντας την
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‘’αρχαίομακεδονική’’ υστερία των τελευταίων ετών στα Σκόπια»

«Σοβαροί ιστορικοί γελούν με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μου τα τελευταία
χρόνια». Προφανώς γελούν (προσθέτω) και για όσους θεωρούν τους Σκοπιανούς
Μακεδόνες, απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Πλην του Στεττίνιους και του Κίσσιγκερ, σε αυτή την προκλητική δήλωση του κ. Γκρουέφσκι
απάντησαν
1.
Αξιωματούχοι των Σκοπίων που γνωρίζουν ιστορία και δεν επιθυμούν να εξευτελίζονται.

1.
Ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σκοπίων κ. Κίρο Γκλιγκόρωφ, ο οποίος στο
βιβλίο του «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ» (σελ. 259), αναφέρει ότι,
στην δεξίωση που έγινε στη Νέα Υόρκη την επομένη της αναγνωρίσεως ως ανεξαρτήτου
Κράτους των Σκοπίων, μια ομάδα νέων από την Αυστραλία του είπαν:

«Εσείς μιλήσατε, αλλά δεν είπατε το σημαντικότερο. Δεν είπατε ότι εμείς είμαστε
απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ότι αρνηθήκαμε την
καταγωγή μας, τους προγόνους μας».

«Δυσκολεύτηκα να βρω απάντηση αμέσως (συνεχίζει ο Γκλιγκόρωφ στο βιβλίο του) και
τελικά τους είπα:

«Ξέρετε, σέβομαι τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις σας. Είναι δικαίωμα σας. Αλλά σύμφωνα
με την ιστοριογραφία στον Μακεδονικό λαό επικρατεί η γνώμη ότι είμαστε Σλάβοι. Έχουμε
έλθει στα Βαλκάνια τον 6 ο και 7 ο αιώνα έχουμε εγκατασταθεί στα εδάφη που ονομάζονται
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Μακεδονία. Δεν γνωρίζω το κατά πόσο στις φλέβες μας συνεχίζει να ρέει κάποια σταγόνα
αίματος των αρχαίων Μακεδόνων!»
. Έμειναν ακόμη μου
φάνηκε μισή ώρα στην αίθουσα και έφυγαν ανικανοποίητοι, όπως μου φάνηκε»
.

Ο Γκλιγκόρωφ εμφανίζεται απαισιόδοξος για το ενδεχόμενο λύσης στο θέμα της
ονομασίας, ενώ καυτηριάζει όσα υποστηρίζουν πολλοί στη χώρα του για την εθνική τους
καταγωγή, λέγοντας: «Σιγά σιγά θα πούμε πως και οι πρωτόπλαστοι ήταν Μακεδόνες».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου: «Το 1993 στα Τίρανα είπατε ότι ο λαός σας είναι
σλαβικής καταγωγής και ότι δεν συνδέεται με τον Μέγα Αλέξανδρο και πως βρεθήκατε στην
περιοχή στον 6 ο αιώνα μ.Χ.», ο κ. Γκλιγκόρωφ απάντησε: «Εξακολουθώ και σήμερα να
πιστεύω και να δηλώνω ακριβώς τα ίδια». Και συνέχισε: «Η ιστορία είναι παγκόσμιο αγαθό.
Αυτό ασφαλώς σημαίνει πως η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να μην είναι
και ελληνική».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου για εκείνους που ομιλούν περί Μεγάλης Μακεδονίας ο κ.
Γκλιγκόρωφ απάντησε: «Αυτά είναι αστειότητες. Κομμάτι της Ελλάδος είναι σήμερα το
μεγαλύτερο τμήμα της γεωγραφικής Μακεδονίας. Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να
αμφισβητήσει το δικαίωμα της Ελλάδος στα εδάφη αυτά και βεβαίως το δικαίωμα να το
διατηρήσει».

Βεβαίως (προσθέτω) ότι το 1912 ο Σερβικός Στρατός κατέλαβε μια λωρίδα της βόρειας
Μακεδονίας (κατά την Ακαδημία Αθηνών), όπου και το Μοναστήρι (σήμερα Βιτόλα) που είχε
17 ελληνικά σχολεία. Η λωρίδα αυτή μπορεί (ως συμβιβαστική λύση) να ονομάζεται
«Περιφέρεια Σλαβομακεδονίας», διότι ως Μακεδονία θα είναι ελληνική και ως Μακεδόνες
Έλληνες.

Η Βουλγαρία, ως γνωστόν, κατέλαβε το 1912 τμήμα της βορείου Μακεδονίας που το
ονόμασε ΠΙΡΙΝ και δεν το ονόμασε «Μακεδονία».

Η πρόταση να ονομαστεί η Δημοκρατία αυτή βόρεια Μακεδονία είναι παράλογη. Τα Σκόπια
ήταν πρωτεύουσα της Βαρντάσκα κατά την αρχαιότητα και την Ρωμαιοκρατία. Κατά την
Τουρκοκρατία πρωτεύουσα του Κοσυφοπεδίου και τελευταία η Βαρντάσκα της νοτίου
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Σερβίας. Δεν είναι σοβαρό τα Σκόπια να ονομαστούν σήμερα πρωτεύουσα της βόρειας
Μακεδονίας.
1.
Ο πρώην Δήμαρχος των Σκοπίων Μπενκόφσκυ, ο Αρχισυντάκτης Σκοπιανής εφημερίδας
και ο Υπουργός Παιδείας Ολιζάνης, οι οποίοι είπαν στον Καθηγητή Βλασίδη ότι έχουν
πρόβλημα με τα παιδιά τους και προσπαθούν να τα πείσουν ότι «δεν έχουμε σχέση με
τους Αρχαίους Μακεδόνες», αλλά δεν μπορούν διότι τα παιδιά, αυτά διδάχθηκαν στα
σχολεία. Το ανωτέρω αναφέρεται Στο βιβλίο «Αθήνα – Σκόπια. Η επτάχρονη συμβίωση
1995-2002» [σελ. 300, υποσημείωση 201] του ε.τ. Πρέσβεως Ευάγγελου Κωφού και του
Καθηγητή Βλασίδη

1.
Επειδή η Σουηδία προεδρεύει της Ε.Ε. το εξάμηνο αυτό, αναφέρω ότι το Ινστιτούτο
Εξωτερικών Υποθέσεων της Σουηδίας σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Lund
και υπογραφή του διακεκριμένου συγγραφέως
Staffan Stolpe
το 1995 σε μελέτη τους για την ταυτότητα της Μακεδονίας έγραψαν:
«Όλοι μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και οι Υπουργοί, ότι η Ιστορία της Μακεδονίας
δεν είναι Ιστορία μόνο των Ελλήνων, αλλά και ημών των Ευρωπαίων, διότι οι Μακεδόνες
διέδωσαν τον Ελληνικό Πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο».

1.
340 Καθηγητές Ιστορίας Αμερικανικών και άλλων Πανεπιστημίων σε γράμμα τους προς
τον Πρόεδρο Ομπάμα του ζητούν να ανακαλέσει την απόφαση του προκατόχου του που
ονόμασε τα Σκόπια «Μακεδονία».

Κατόπιν των ανωτέρω, κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα είναι η ταυτότητα της Μακεδονίας
ως ελληνικής και η ταυτότητα των Μακεδόνων ως Ελλήνων, και φυσικά με γλώσσα την
ελληνική και την ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά της Μακεδονίας. Τον γεωγραφικό
προσδιορισμό περιέχει στη δήλωση του ο Κίρο Γκλιγκόρωφ, την κόκκινη αυτή γραμμή
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εννοούν οι δηλώσεις Stettinious και Kissinger αλλά και διεθνείς συνθήκες προσδιορίζουν, πχ.
Συνθήκη του Βουκουρεστίου.
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