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Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Εξοχότατο κ. Προκόπη Παυλόπουλο
Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αλέξη Τσίπρα
Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Νικόλαο Κοτζιά
Σύμπασα την Ελληνική Κυβέρνηση και το Βουλευτικό
Σώμα

Σήμερα, την 25η Φεβρουαρίου του 2018, ο Ελληνισμός της
Μελβούρνης, συνελθών σε μεγαλειώδη Λαϊκή Συγκέντρωση
Διαμαρτυρίας, έξω από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη
Μελβούρνη, την μεγαλύτερη πόλη του Ελληνισμού εκτός Ελλάδας,
επιθυμεί να διακηρύξει προς της Κυβέρνηση της Ελλάδας τη θέση
του στο θέμα της εκχώρησης του ονόματος «Μακεδονία» στη
νοτιότερη πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία.
Με δεδομένη
α)την αλυτρωτική πολιτική των Σκοπίων και τις, από την γένεσή της,
βλέψεις της για μελλοντική προσάρτηση Ελληνικών εδαφών,
β) την έλλειψη πρόθεσης για αλλαγή της ονομασίας της εθνικότητας και
γλώσσας τους,
γ) την επίσημα διατυπωμένη έλλειψη προθεσής τους για αλλαγή των
επίμαχων άρθρων του συντάγματός τους που αποπνέουν αλυτρωτισμό,
και δ) το γεγονός ότι η γεωστρατηγική συγκυρία της παρούσας
περιόδου καθιστά τα Σκόπια ευάλωτα και υπό πραγματική πίεση για την
επίλυση των διαφορών τους με την Ελλάδα, επείγουσα για αυτούς και
όχι για την Ελλάδα,
επειδή οι γνωστοποιηθείς υποχωρήσεις της Σκοπιανής πλευράς σε
καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν τα προαιώνια ιστορικά, εθνολογικά,
γλωσσικά κ.α. απαράγραπτα δικαιώματα της Ελληνικής πλευράς και
εμείς, όπως και το 90% του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο, τα
θεωρούμε απλώς προπετάσματα καπνού προκειμένου να επιτύχουν
μία υποχώρηση από ελληνικής πλευρά η οποία τους «δικαιώνει» χωρίς
να την δικαιούνται, αντιτιθέμεθα πλήρως και ανεπιφυλάκτως σε
οποιαδήποτε ονομασία που θα περιέχει την λέξη «Μακεδονία» και,
φυσικά, αντιτιθέμεθα στην ονομασία της γλώσσας και εθνικότητας
αυτών ως «Μακεδονική» και «Μακεδόνες» αντίστοιχα. Επίσης,
δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν θα δεχθούμε ποτέ
Εκκλησία, η ονομασία της οποίας θα περιλαμβάνει τον όρο
«Μακεδονία» η παράγωγό του στο όνομά της.
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-2Απαιτούμε:
α) την άμεση διακοπή των διαπραγματεύσεων,
β) την απαίτηση για εξάλειψη του αλυτρωτισμού σε όλα τα επίπεδα
(Ονομασία, Σύνταγμα, Παιδεία, Μουσεία κ.α.) πριν την επανεκκίνηση
των διαπραγματεύσεων με στόχο την εξεύρεση ονόματος (χώρας,
εθνικότητας, γλώσσας) που δεν θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία»
καθώς αυτός αποτελεί το κυριότερο όχημα του αλυτρωτισμού τους,
και γ) την άμεση καταγραφή, αναγνώριση και στήριξη της Ελληνικής
μειονότητας στα Σκόπια.
Το ψήφισμα, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομοφώνως από την Ανοικτή
Λαϊκή Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που έλαβε χώρα έξω από το Γενικό
Προξενείο της Ελλάδας στη Μελβούρνη, την 25η Φεβρουαρίου 2018.
Για την Οργανωτική Επιτροπή Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας για τη
Μακεδονία 25ης Φεβρουαρίου 2018
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