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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
O Ιατρικός σύλλογος , εκπροσωπώντας τα μέλη του, που ζουν και εργάζονται
στην ακριτική περιοχή της Δράμας με αφορμή τις διαπραγματευτείς που ξεκινήσαν
για το όνομα των Σκοπιών θεωρεί ότι η Μακεδονία δεν αποτελεί μόνο ένα
γεωγραφικό μέγεθος αλλά κομμάτι της ιστορικής μας κληρονομία. Το ζήτημα του
ονόματος των Σκοπιών καταδεικνύει μια συμπεριφορά ενός κράτους μέλους των
Ηνωμένων Εθνών, η οποία αντιστρατεύεται τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς
έννομης τάξης, και πιο συγκεκριμένα τον σεβασμό της καλής γειτονίας, της
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους
Υπό το πρίσμα αυτό, πιστεύουμε ότι το ζήτημα του ονόματος είναι ένα
πρόβλημα με διεθνή διάσταση, το οποίο συνίσταται στην προώθηση αλυτρωτικών
και εδαφικών βλέψεων εκ μέρους της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας διότι κατά την ρήση του Πλάτωνα: « όποιος επίσταται των ονομάτων
επίσταται και των πραγμάτων»
Επομένως δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την πλαστογράφηση της ιστορίας και
την οικειοποίηση της εθνικής, ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί μια λύση που θα σέβεται την ιστορική
κληρονομιά και των δυο κρατών χωρίς εγωισμούς και αντιπαραθέσεις.
"Φως της αλήθειας, μάρτυρας των καιρών, δάσκαλος της ζωής είναι η
ιστορία" όπως έχει πει και ο Κικέρωνας. Τα ιστορικά στοιχεία αποδεικνύουν την
καταγωγή του Μ. Αλεξάνδρου όταν μετά την νίκη του στον Γρανικό ποταμό έστειλε
ως λάφυρα 300 χρυσές πανοπλίες Περσών στην Αθήνα προς τιμή της θεάς Αθηνάς
με την επιγραφή « ο Αλέξανδρος οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων στην θεά Αθηνά
», χαρακτηρίζοντας και τον εαυτό έλληνα πολίτη. Εξάλλου και ο Μαρξ σεβόμενος
την ιστορία μας έχει αναφέρει ότι: "δυο φορές φτερούγισε παγκόσμια το ελληνικό
πνεύμα, μια με το Περικλή και μια με τον Μ. Αλέξανδρο", αναγνωρίζοντας την
προσφορά μας στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Όποιος δεν σέβεται την ιστορία των λαών θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις πράξεις
του. Εξάλλου ως γειτονικά έθνη περισσότερα είναι αυτά που μας ενώνουν πάρα
αυτά που μας χωρίζουν.
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