Η Ομογένεια κήρυξε πόλεμο στα Σκόπια και «ξηλώνει» τη ψευδοΜακεδονία!
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016 22:03 | Γράφτηκε από τον/την dominique |
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Με σύνθημα «Αυτό δεν είναι το όνομά
σου» (#That’sNotYourName), με τη στήριξη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου και της μεγ αλύτερης ελληνοαμερικανικής
Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

οργ άνωσης της «AHEPA» κι εν όψει των προεδρικών εκλογ ών στην χώρα, ξεκινά η Παμμακεδονική Ένωση των Η.Π.Α., από την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016, την παγ κόσμια
εκστρατεία της μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης της συλλογ ής υπογ ραφών (petition) με σκοπό την ανάκληση της λανθασμένης αποφάσεως της
Αμερικανικής κυβερνήσεως το 2004 γ ια προσωρινή αναγ νώριση των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία.

Η Παμμακεδονική Ένωση των Η.Π.Α. ξεκίνησε το πρώτο στάδιο του εγ χειρήματος συγ κεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες υπογ ραφές «offline» από ενδιαφερόμενους Αμερικανούς
πολίτες (Ελληνικής και μη καταγ ωγ ής), πέρσι τον Απρίλιο.
«Στηρίζουμε διαχρονικά την προσπάθεια της Παμμακεδονικής και ιδιαίτερα την νέα πρωτοβουλία γ ια την συλλογ ή υπογ ραφών γ ια την υποβολή υπομνήματος με το οποίο θα
ζητείται η ανάκληση της αναγ νωρίσεως της FYROM με το όνομα Μακεδονία», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος σε ανακοίνωση Τύπου που εξέδωσε το γ ραφείο του την
περασμένη Πέμπτη, ενώ θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις στήριξης του εγ χειρήματος από ομογ ενειακές οργ ανώσεις παγ κοσμίως.[...]
Εν όψει των επικείμενων προεδρικών εκλογ ών στην Αμερική η Παμμακεδονική επαναφέρει το θέμα της σχετικής δέσμευσής τους.
Στην πρόσφατη συνάντηση του κ. Χατζή και στελεχών της Παμμακεδονικής με τον ειδικό μεσολαβητή του ΟΗΕ γ ια τη διαφορά του ονόματος με τα Σκόπια, ο κ. Μάθιου Νίμιτς
αναγ νώρισε το λάθος του Τζωρτζ Μπους, ενώ κορυφαία στελέχη της Αμερικανικής πολιτικής παραδέχονται σήμερα το λάθος που έγ ινε το 2004 δικαιολογ ώντας ότι είχαν την
ψευδαίσθηση ότι θα διευκολύνονταν μία συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών και θα διεσφαλίζετο η σταθερότητα στην περιοχή. [...]
«Είμαστε πανέτοιμοι», λέει ο πρόεδρος της οργ άνωσης κ. Δ. Χατζής. Έχουμε στην φαρέτρα μας όλα τα επιχειρήματα που χρειαζόμαστε αλλά και την υποστήριξη του
Αρχιεπισκόπου κ.κ. Δημητρίου, ο οποίος είναι κι επίτιμος πρόεδρος της οργ άνωσής μας. Η ανακοίνωσή του, ενισχύει την προσπάθειά μας και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε σε
παγ κόσμια κλίμακα το αίτημά μας. Για όσους έχουν συμφέρον να πιστεύουν ότι το θέμα έληξε η απάντησή μας είναι ότι «ΟΧΙ το θέμα δεν έληξε». Είμαστε σε θέση να γ νωρίζουμε
την αλλαγ ή των γ εωστρατηγ ικών ενδιαφερόντων στην ευρύτερη περιοχή περί της Ελλάδας και το συμφέρον των δύο πατρίδων μας».
«Απευθύνουμε έκκληση στον Ελληνισμό της γ ενέτειρας και στον απανταχού, καθώς και στους πολίτες όλου του κόσμου να υπογ ράψουν προστατεύοντας όχι μόνον την ελληνική
αλλά την παγ κόσμια ιστορική κληρονομιά και αλήθεια.
Η ιστορική αλήθεια έχει καταδειχθεί περίτρανα από τους 374 κορυφαίους πανεπιστημιακούς ανά τον κόσμο οι οποίοι προσυπέγ ραψαν σχετική επιστολή προς τον Αμερικανό
πρόεδρο Ομπάμα με πρωτοβουλία του Αρχαιολόγ ου Στήβεν Μίλλερ. [...]
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπογ ράψουν στο gopetition.com ή την ιστοσελίδα μας panmacedonian.info στην κατηγ ορία Support Our Petition.
Όσοι δεν χειρίζονται το διαδίκτυο ή έχουν σχετική δυσκολία μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο email macedoniapetition@gmail.com ή να επικοινωνήσουν με το γ ραφείο
μας στη Νέα Υόρκη.
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