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ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΤΗΣ

Πρώην Υπουργός

Τ. Πρόεδρος της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»

Και Υπουργός Μακεδονίας Θράκης (1974-1981)

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ STATE ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΩΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ»

Το επίσημο περιοδικό STATE του US Department of State στο τεύχος του Απριλίου 2010
προβάλλει τα Σκόπια με τίτλο: “
M
ACEDONIAN
’
S
,
PEARL
OF
THE
BALCANS
”. Το
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US
Department
of
State
οφείλει να καταδικάσει το δημοσίευμα και ως ύποπτο για δύο λόγους.
1.
Αν καλώς ενθυμούμαι, προ ετών ο ΟΗΕ διόρισε διοικητή χώρας των Βαλκανίων (νομίζω
του Κοσόβου), ο οποίος χαρακτήρισε τα Σκόπια «βόμβα στα Βαλκάνια».

1.
Ως γνωστόν, την 2 α Αυγούστου 1944 ο Τίτο με σύμφωνο γνώμη του Στάλιν από σερβικό
έδαφος μετονόμασε τη Βαρντάσκα ως «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας», που
αποτέλεσε πολιτική και ιστορική απάτη, με στόχο την απόσπαση της Μακεδονίας από την
Ελλάδα προς έλεγχο του Αιγαίου για τα επεκτατικά σχέδια της Σοβιετικής Ένωσης ενόψει
του Ψυχρού Πολέμου που ακολούθησε. Με τα πανίσχυρα τότε Κομμουνιστικά Κόμματα
Ιταλίας και Γαλλίας και με τη Γερμανία ηττημένη και οικονομικά κατεστραμμένη η Ευρώπη
θα γινόταν Κομμουνιστική.

Πλην των ανωτέρω, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυβερνήσεως Ρούζβελτ Stettinious, με
την υπ’ αριθ. 868614/26.12.1944 Εγκύκλιό του προς τους Πρεσβευτές και τους Προξένους
των ΗΠΑ έδωσε οδηγίες να πληροφορήσουν, ότι η Αμερικανική Κυβέρνηση θεωρεί
δημαγωγία (δηλ. ως απάτη), την ύπαρξη «Μακεδονικού Έθνους», «Μακεδονικής
συνείδησης».
«Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν εκπροσωπούν ούτε εθνική, ούτε πολιτική πραγματικότητα και
στόχο έχουν την απόσπαση τμήματος της Ελλάδος
(της …Μακεδονίας που κατοικείται από Έλληνες).

Ο Υπουργός Εξωτερικών Κίσσιγκερ το 1992 σε συνέδριο Managers στη Γαλλία δήλωσε ότι
«
Η Ελλάς έχει δίκαιο για
το όνομα. Το λέγω αυτό γιατί εγώ ξέρω ιστορία, που δεν ξέρουν οι Υπουργοί και
Αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον. Το ισχυρό όπλο στην Ελλάδα είναι η Ιστορία».
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Το 1947 με το Δόγμα Τρούμαν διασώθηκε η Μακεδονία και δεν έγινε Σοσιαλιστική
Δημοκρατία, ούτε εντάχτηκε στα Σκόπια, που ήταν ο στόχος της Σοβιετικής Ένωσης.

Βέβαια ο Πρόεδρος Μπους (υιός) την επομένη της δεύτερης εκλογής του ανέτρεψε την
πάγια πολιτική των ΗΠΑ έναντι των Σκοπίων και ονόμασε τα Σκόπια «Μακεδονία».

Ο κ. Μπους αρνήθηκε και τον εαυτό του διότι δύο φορές δήλωσε ότι «Η Αμερική το 1947
βοήθησε το Βερολίνο και την Ελλάδα για να διατηρήσουν την ελευθερία τους. Το 1947 με το
Δόγμα Τρούμαν διασώθηκε η Μακεδονία».

Το δημοσίευμα του STATE είναι αντίθετο προς το περιεχόμενο της επιστολής που έστειλαν
στον Πρόεδρο Ομπάμα 360 Καθηγητές των Πανεπιστημίων Χάρβαρντ, Πρίνστον, Οξφόρδη,
Μπέρκλεϋ αλλά και άλλων αξιόλογων ιδρυμάτων των ΗΠΑ, Γερμανίας, Αυστρίας, Ιταλίας,
Καναδά, που καταγγέλλουν στον Πρόεδρο των ΗΠΑ την Απόφαση του Προέδρου Μπους που
ονόμασε τα Σκόπια Μακεδονία, διότι είναι αντίθετο στην ιστορική αλήθεια, διότι η
ο αιώνα π.Χ. είναι ελληνική. Το γεγονός ότι
Μακεδονία από τον 8
οι κάτοικοι των Σκοπίων είναι Σλάβοι και πολλές φορές είπε «δεν διεκδικούμε τον
Αλέξανδρο», το ομολόγησε ο τ. Πρόεδρος της
FYROM
Γκλιγκόρωφ στο βιβλίο του «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ» και σε πρόσφατη συνέντευξη του προς τον
δημοσιογράφο Σαββίδη δήλωσε ότι: «Ιστορικοί γελούν με τα λεγόμενα στη χώρα μου».
Επίσης, ο τ. Δήμαρχος των Σκοπίων, ο Υπουργός Εσωτερικών των Σκοπίων και ο
Αρχισυντάκτης Εφημερίδας των Σκοπίων, δήλωσαν ότι κάνουν αγώνα για να πείσουν τα
παιδιά τους ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους Αρχαίους Μακεδόνες, αλλά δεν τους
πιστεύουν διότι αυτά διδάχθηκαν [Βιβλίο Κωφού – Βλασίδη «Η επτάχρονη συμβίωση, σελ.
300, υποσημείωση 201].

Υπάρχει και το DVD του Φώτη Κωνσταντινίδη με τίτλο «Μακεδονία. Η Ελληνιστική εποχή
μέχρι την Ασία». Στο
DVD ξένοι επιστήμονες προβάλλουν μουσεία,
μνημεία, επιγραφές και νομίσματα, που αποκαλύπτουν την αδιαμφισβήτητη ταυτότητα των
Μακεδόνων ως Ελλήνων, που επιβεβαιώνουν και Αρχαίοι Έλληνες, Ρωμαίοι και Εβραίοι
συγγραφείς.

Γάλλοι αρχαιολόγοι που έκαναν ανασκαφές στην Ασία αποκαλύπτουν το έργο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και των Μακεδόνων διαδόχων του, την Ελληνιστική Εποχή που επηρέασε την
ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία και πολιτισμό.
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Προσωπικότητες που επισκέφτηκαν τη Μακεδονία (Βασιλιάς της Ισπανίας, Φρανσουά
Μιττεράν, Υπουργοί Πολιτισμού του Καναδά και της Αυστραλίας κ.α) είδαν την αλήθεια που
παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ του Φώτη Κωνσταντινίδη.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος με επιστολή του την 11.1.1993 προς τα
Παγκόσμια Εβραϊκά Συνέδρια και Συμβούλια, αναφέρει:
«Η Ιουδαϊκή θρησκεία και φιλολογία αποτελούν τους αδιάψευστους μάρτυρες του αρχαίου
εθνολογικού χαρακτήρα των Μακεδόνων ως Ελλήνων».

«Η διανοητική συνάντηση των Ελλήνων και των Αράβων (ως συνέπεια της μεταδόσεως της
Ελληνικής Παιδείας από τον στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου) (έγραψε στο περιοδικό
TIMES της Νέας Υόρκης το 2001 ο
Dennis Overbye
),
υπήρξε ένα σημαντικό γεγονός της Ιστορίας, οι συνέπειες του οποίου είναι τεράστιες στο
Ισλάμ, την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο».

Στα πνευματικά ιδρύματα κυρίως της Αλεξάνδρειας, αλλά και Αντιόχειας, Περγάμου,
Εφέσου, Ταρσού, διασώθηκαν τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και έτυχαν
επεξεργασίας. Τα κείμενα αυτά τον 8 ο αιώνα μεταφράστηκαν από τους Άραβες στη
Βαγδάτη στα αραβικά, αυτοί τα μετέφεραν στην Ισπανία και μεταφράστηκαν στα Λατινικά
και συνετέλεσαν στην Αναγέννηση. Με την κατάληψη της Συρίας και της Αιγύπτου από τους
Άραβες, η ελληνική γλώσσα ήταν η επίσημη γλώσσα στις χώρες αυτές για 100 χρόνια.

Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αναφέρουν τους Μακεδόνες ως Έλληνες.

Ο Προφήτης Δανιήλ αναφέρει ότι «Ο Έλλην Βασιλέας θα νικήσει τον Πέρση ηγεμόνα» (στο
βιβλίο ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ο Αλέξανδρος θα νικήσει τον Δαρείο).

Ο Απόστολος Παύλος (ΙΣΤ 9, 10) αναφέρεται, ότι το 50 μ.Χ. επισκέφθηκε τις πόλεις
ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και ΒΕΡΟΙΑ, δηλαδή πόλεις που είχαν αιώνες προ το 50 μ.Χ.,
έκτοτε και μέχρι σήμερα τα αυτά ελληνικά ονόματα, γεγονός που επιβεβαιώνει την
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ταυτότητα της Μακεδονίας ως ελληνικής. Ο Απόστολος Παύλος (ΙΖ 4, 12) στη Θεσσαλονίκη
και Βέροια συνάντησε Έλληνες και Ελληνίδες, που επίστευσαν.

Ο Απόστολος Παύλος μίλησε και έγραψε τις επιστολές του προς τους κατοίκους της
Θεσσαλονίκης και των Φιλίππων στην Ελληνική γλώσσα.

Ο διεθνώς γνωστός αρχαιολόγος, Μανώλης Ανδρόνικος την 18 η Σεπτεμβρίου 1983 έγραψε
στην Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»: «Οριστική απάντηση στο ερώτημα της καταγωγής των
αρχαίων Μακεδόνων είναι επιγραφές στις 70 στήλες της Βεργίνας καθώς και οι 5000
επιγραφές στην ελληνική γλώσσα και 11000 ονόματα Μακεδόνων που υπάρχουν στο Εθνικό
Κέντρο Ερευνών Αθηνών. Τους ελληνικούς θεούς που δεν αφήνουν περιθώρια αντιδικίας για
την ελληνικότητα των Μακεδόνων και της αρχαιότητας.
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