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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΤΠΟΤ 

 

Έλα δπλακηθό κήλπκα πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο εδόζε από ην 65
ν
 πλέδξην ηεο Πακκαθεδνληθήο 

Δλώζεσο ΗΠΑ, ζηελ πόιε ηνπ Worcester ηεο Μαζαρνπζέηεο όπνπ θαη δηεμήρζε ην πλέδξην από ηηο 

26 έσο ηηο 30 Μαΐνπ 2011. Σε δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ ηελ αλέιαβε ε δηνξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ 

Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Υξπζνρσξαθηηώλ Μέγαο Αιέμαλδξνο κε πληνλίζηξηα ηελ δπλακηθή 

Υξπζνρνξαθίηηζα θ. Ρνδή Βαζηιεηάδνπ Μεηθώλε ε νπνία κε ηηο επηηξνπέο ηεο μεπέξαζε θάζε 

πξνζδνθία ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ.  

 

Σν ηέιεηα δηνξγαλσκέλν 65
ν
 πλέδξην πξνζέθεξε ηα πάληα: παηδεία, θνπιηνύξα, δηαζθέδαζε. Η 

έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ επινγήζεθε από ηνπο ηεξείο ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο Παηέξσλ 

Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιόγνπ θαη Γξεγνξίνπ Υξεζηάθνπ. Ο δε Γήκαξρνο ηνπ Worcester, Joseph C. 

O’Brien ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη παξέδσζε ζηνπο ζύλεδξνπο επίζεκε δήισζε ηεο πόιεο ηνπ 

πνπ αλαθεξόηαλ ζην πνιηηηζηηθό θαη θηιαλζξσπηθό έξγν ηνπ ζπιιόγνπ ησλ Υξπζνρσξαθηηώλ, θαζώο 

θαη ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο, ηεο ειιεληθόηεηαο ηεο Μαθεδνλίαο.  

 

ηελ εθδήισζε ζην Μνπζείν Καιώλ Σερλώλ ηνπ Worcester εδόζε ε επθαηξία ζηνπο ζπλέδξνπο θαη 

ηνπο θίινπο θαη επηζθέπηεο ηνπο λα ζαπκάζνπλ ηα έξγα ηέρλεο ηνπ κνπζείνπ, αιιά θαη λα αθνύζνπλ 

ειαθξά ειιεληθή κνπζηθή από ηνλ γλσζηό κνπζηθνζπλζέηε θαη πηαλίζηα Παλαγηώηε Ληαξόπνπιν. Σα 

ρνξεπηηθά ηεο λενιαίαο ησλ Υξπζνρσξαθηηώλ θαη ησλ Τηώλ θαη Θπγαηέξσλ ηνπ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ θάησ από ηελ επνπηεία ησλ ρνξνδηδαζθάισλ Υξπζνύιαο θαη Γεκήηξε Βαζηιεηάδε θαη 

ηνπ πξώελ Τπάηνπ Πξνέδξνπ Γηώξγνπ Παπαδόπνπινπ έδεημαλ κε ράξε θαη ηέρλε ηηο ρνξεπηηθέο ηνπο 

ηθαλόηεηεο. Η πην ηέιεηα κνξθή αλάδεημεο Σέρλεο ζε κνπζεηαθό πιαίζην! 

 

ην αθαδεκατθό πάλει ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ην άββαην 29 Μαΐνπ 2011, εηζεγήζεθαλ νη εμήο 

εκπεηξνγλώκνλεο: Ο Γηθεγόξνο θ. Γεκήηξεο Ισαλλίδεο αλαθέξζεθε ζην Διιεληθό, Δβξατθό θαη 

Τνπξθηθό Λόκπη ζηελ Οπάζηγθηνλ, ελώ ν Βαιθαλνιόγνο Μάξθνο Σέκπιαξ εηζεγήζεθε γηα ηνπο 

Σιάβνπο ησλ Ννηίσλ Βαιθαλίσλ θαη ν ηίηινο ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γξ. Υξήζηνπ Καξάηδηνπ ήηαλ: 

Μαθεδνληζκόο: Αιήζεηα ή Φαληαζία. Οη εκπεηξνγλώκνλεο έθαλαλ εθηελείο παξνπζηάζεηο ησλ θαιά 

νξγσκέλσλ ιόκπη γθξνππ ζηελ πξσηεύνπζα ησλ ΗΠΑ,  ηελ αλαδξνκηθή πνξεία  ησλ θνπίσλ ζην 

βαιθαληθό ρώξν, αιιά θαη ηελ πιεκκπξίδα ηεο πξνπαγάλδαο ζηελ νπνία επηδίδνληαη εδώ θαη πνιιά 

ρξόληα ζε δηεζλέο επίπεδν. Ο θ. Ισάλλεο Γεκεηξαθάθεο, Πξόεδξνο θαη Ιδξπηήο ηνπ Διιεληθνύ 

Δπηρεηξεκαηηθνύ Γηθηύνπ (Hellenic Business Network –HBN) κε ηελ παξνπζίαζή ηνπ έδσζε ζηε 

Νενιαία πιεξνθνξίεο θαη θαηεπζύλζεηο νη νπνίεο ζα είλαη ρξήζηκεο γηα κειινληηθέο πξννπηηθέο. 

 

ηε δεμίσζε ε νπνία έγηλε ζην εζηηαηόξην Coral Seafood ηίκεζαλ ηελ νξγάλσζε κε ηελ παξνπζία 

ηνπο νη ηεξείο ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο, ν εβαζκηόηαηνο Μεηξνπνιίηεο Βνζηόλεο θ. Μεζόδηνο, θαζώο 

θαη ν εβαζκηόηαηνο Αξρηεπίζθνπνο θ. Γεκήηξηνο ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην έξγν ηεο 

Πακκαθεδνληθήο θαη ηελ επηκνλή ησλ Μαθεδόλσλ, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο ηεο Μαθεδνλίαο. Υαξαθηεξηζηηθά ν Αξρηεπίζθνπνο επηζήκαλε: 

«Η Πακκαθεδνληθή Έλσζε ΗΠΑ απνηειεί παηξησηηθό ζεζκό, ν νπνίνο απνηειεί έξγν ζεκαληηθό ζηελ 

δύζθνιε εζληθή θαη παγθόζκηα ηζηνξηθή ζπγθπξία ηελ νπνία βηώλνπκε...Δίζζε άμηνη πνιιώλ 

ζπγραξεηεξίσλ γηα ην έξγν ην νπνίν επηηειείηε αλύζηαθηα επί πνιιά έηε, ελώ ν εβαζκηόηαηνο θ. 

Μεζόδηνο ηόληζε: «Σαο πξνηξέπσ όπσο εληείλεηε ηηο πξνζπάζεηέο ζαο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο εζληθήο 

 



καο θιεξνλνκηάο...» Ο Οκνζπνλδηαθόο Βνπιεπηήο ηεο Μαζαρνπζέηεο θ. James McGovern επεζήκαλε 

πσο «Απηή ε Οξγάλσζε εξγάζηεθε αζηακάηεηα γηα λα δηαηεξήζεη ην Μαθεδνληθό πνιηηηζκό από ην 

1947». Ο Γεληθόο Πξόμελνο ελ Βνζηόλε θ. Ηιίαο Φσηόπνπινο αλέθεξε: «Γηα όινπο εκάο ε Μαθεδνλία 

είλαη ζεκείν αλαθνξάο. Σεκείν αλαθνξάο είλαη ν ηόπνο θαη νη άλζξσπνη, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη 

ε πλεπκαηηθή παξάδνζε, ε κνπζηθή θαη ν ρνξόο, ε ηζηνξία θαη ν δηάινγνο ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ». Η 

δε πληνλίζηξηα ηνπ 65
νπ

 πλεδξίνπ θ. Ρνδή Βαζηιεηάδνπ Μεηθώλε, αλαθεξόκελε ζην βηβιίν 

Macedonia-Evidence πνπ πξόζθαηα έθδσζε ην Μαθεδνληθό Κέληξν πνπδώλ ζηε Νέα Τόξθε  

ηόληζε: «Οη πεξίπνπ 400 ηζηνξηθνί, αξραηνιόγνη θαη εξεπλεηέο από ηα θαιύηεξα παλεπηζηήκηα ηεο 

πθειίνπ δελ έγξαςαλ ηελ επηζηνιή πξνο ηνλ Πξόεδξν ησλ ΗΠΑ Οκπάκα ππεξαζπίδνληαο ηελ 

ειιεληθόηεηα ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηελ ειιεληθόηεηα ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ απιώο γηα λα ηνπνζεηεζνύλ 

κε ην κέξνο ησλ Διιήλσλ. Έγξαςαλ ηελ επηζηνιή γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηελ επηζηήκε ηνπο, λα 

ππεξαζπηζηνύλ θαη πξνζηαηέςνπλ ηα επξήκαηα θαη ηα κλεκεία πνπ αλαθάιπςαλ ζην ρώξν ηεο αξραίαο 

Μαθεδνλίαο, λα ππεξαζπίζνπλ ην αιεζέο ηεο Ιζηνξίαο».  

 

Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ πξνσζήζεθε ην βηβιίν Φάθεινο Μαθεδνλία-Υπόδνπινη 

Έιιελεο ησλ Σθνπίσλ (Macedonia File-Greek Minority in FYROM under Bondage). Ακθόηεξα βηβιία 

πξνζθέξζεθαλ σο δώξα ζε όινπο ηνπο πνιηηηθνύο, δηπισκάηεο θαη επηζθέπηεο ζηε δεμίσζε. Η 

παξνπζίαζε ησλ δπν βίληεν ζηε δεμίσζε από ηνλ θ. Βαζίιε Γθαηδνύιε κε ηίηινπο  «Γηαζπνξά» θαη 

«Πώο κπνξεί λα ππάξρεη Μαθεδνλία ρσξίο ηελ Πέιια», απέζπαζε ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνύ.  

 

Δπίζεο ζηε δεμίσζε παξαβξέζεθαλ ν Τπνθπβεξλήηεο ηεο Μαζαρνπζέηεο θ. Tim Murray, ν 

Πνιηηεηαθόο Γεξνπζηαζηήο Michael Moore, ε θ. Γηνύιε ππξίδνπ ε νπνία αληηπξνζώπεπζε ηνπο 

εξξαίνπο ηεο Διιάδαο, ε θ. Διέλε Βηδάιε-Πξόεδξνο ηεο Διιελνακεξηθαληθή Οκνζπνλδίαο Νέαο 

Αγγιίαο, ν θ. Γηώξγνο Βιεθίδεο – πληνληζηήο Δθπαίδεπζεο, ν Διιεληθήο θαηαγσγήο εξίθεο ηνπ 

Worcester Λνπ Δπαγγειίδεο, ν δε Πξόεδξνο ηεο Νενιαίαο θ. ηεβ Πειίδεο ήηαλ κηα ππόζρεζε 

ειπίδαο γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηώλ ησλ Μαθεδόλσλ.  Σα ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ 

Πνληηαθνύ ζπιιόγνπ «Παλαγία νπκειά» Βνζηώλεο, ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Υξπζνρσξαθηηώλ 

θαη νη «Τηνί θαη Θπγαηέξεο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ» ρόξεςαλ ειιεληθνύο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο. 

 

Ο απεξρόκελνο Ύπαηνο Πξόεδξνο Γξ. Αληώλεο Παπαδόπνπινο δήισζε: «ε έλλνηα λα έρνπκε έλα 

θξάηνο Μαθεδνληθό εβδνκήληα ρηιηόκεηξα από ηνλ Λεπθό Πύξγν είλαη πξόβιεκα», ελώ ν λενεθιεγείο 

Ύπαηνο Πξόεδξνο θ. Κσλζηαληίλνο Υαηδεζηεθαλίδεο ηόληζε: «Δίκαη ππεξήθαλνο πνπ ππεξεηώ έλα 

Οξγαληζκό κε ηζηνξία, έρεη θάλεη κεγάιν αγώλα ελαληίνλ ησλ επηδηώμεσλ ησλ γεηηόλσλ καο γηα ην 

όλνκα ηεο Μαθεδνλίαο».  

 

Δθδόζεθε επίζεο  ιεύθσκα ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη κελύκαηα, αιιά θαη ε ηζηνξία ησλ 

Υξπζνρσξαθηηώλ ζην Worcester ηεο Μαζαρνπζέηεο. Σν θαιαίζζεην απηό ιεύθσκα ην επηκειήζεθε ε 

θ. Ρνπκπίλα Κπξηαθίδνπ.   

  

Σν απνθνξύθσκα θαη ε νπζία αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο κε θέθη, κεξάθη θαη ππεξεθάλεηα γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά ήηαλ ν ζεαηξηθόο παξαδνζηαθόο γάκνο ηνπ ρσξηνύ πνπ παξνπζίαζαλ ην 

Λύθεην Διιελίδσλ, ην ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Υξπζνρσξαθηηώλ Μέγαο 

Αιέμαλδξνο θαη νη Τηνί θαη Θπγαηέξεο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θάησ από ηελ επίβιεςε ηεο 

ρνξνδηδαζθάινπ θ. Δηξήλεο άββα ε νπνία παξνπζίαζε ην πξόγξακκα. Η παξάζηαζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Κπξηαθή 29 Μαΐνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πηθλίθ πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ 

επηηξνπή ηεο δηνξγαλσηηθήο επηηξνπήο.  

  

ηηο εθινγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ην άββαην 28 Ματνπ 2011 εθιέρηεθαλ νη θάησζη:   

Κσλζηαληίλνο Υαηδεζηεθαλίδεο-Ύπαηνο Πξόεδξνο 

Γξ. Παλαγηώηεο Μπαιηαηδήο- Ύπαηνο Αληηπξόεδξνο 

Υαξάιακπνο ηαζόπνπινο-Β’ Αληηπξόεδξνο (Πξόεδξνο Νενιαίαο)  



Γεκήηξεο Υαηδήο -Ύπαηνο Γξακκαηέαο 

νθία ηξνπκπάθε – Ύπαηε Σακίαο 

Γεκήηξηνο Σαζζόπνπινο – Βνεζόο Σακία 

Δπίζεο, θαηά πεξηθέξεηεο θπβεξλήηεο εθιέρηεθαλ νη εμήο: 

Ρνδή Βαζηιεηάδνπ Μεηθώλε, Ινξδάλεο Αιεμηάδεο, ηάζεο Πειίδεο, νθία Μέζθνπ, Υξήζηνο, 

Παπαδήκαο, Μαξία Υαηδελάθνπ, Ισάλλεο, Κσζηνύιαο, Νίθνο Κνκλελόο. 

 

Δπρόκαζηε νη πξώελ ηθαλόηαηνη θπβεξλήηεο Γηάλλεο Καηζαξόο, Μαξίλα Μνπζηάθα, Φώηεο 

Παπαγεξκαλόο θαη Δπάγγεινο Ακπαηδήο λα μαλαεπαλέιζνπλ ζηηο επάιμεηο ηεο Πακκαθεδνληθήο 

Έλσζεο γηα λα ζπλερηζηεί ν αγώλαο.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 65
νπ

 πλεδξίνπ ειήθζεζαλ νη εμήο απνθάζεηο θαη δειώζεηο: 

 

ΦΖΦΗΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ 

Ζ Πακκαθεδνληθή Έλσζε ησλ Ζ.Π.Α. ζε ζπλεδξίαζε ηνπ 65
νπ

 Δηεζίνπ πλεδξίνπ πνπ ζπλήιζε 

από ηηο 26-30 Μαΐνπ 2011, ζην Worcester ηεο Μαζαρνπζέηεο έρνληαο ππ’ όςε ηηο ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο ζηελ Π.Γ.Γ.Μ απνθάζηζε ηα αθόινπζα: 

 

1. Πνηέ δελ ζα δερηνύκε γηα ηε ρώξα ηεο Π.Γ.Γ.Μ νπνηαδήπνηε νλνκαζία πνπ ζα πεξηέρεη 

ηνλ όξν ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ή παξάγσγά ηνπ. Παξνηξύλνπκε ηνλ Διιεληζκό λα εξεπλήζεη 

ηνλ πξνθείκελν θίλδπλν κηαο νλνκαζίαο πνπ ζα πεξηέρεη ηνλ όξν Μαθεδνλία ή 

παξάγσγα απηνύ.  

 

2. Ζ Πακκαθεδνληθή Έλσζε δεηεί από ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε, ηελ πνιηηηθή εγεζία  

ηεο Διιάδαο, ηελ θπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη ηελ ππόινηπε Γηεζλή 

Κνηλόηεηα, όπσο ε ηειηθή νλνκαζία ηνπ θξαηηδίνπ ηεο Π.Γ.Γ.Μ μερσξίδεη κε αθξίβεηα 

ηνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο ρώξαο από εκάο ηνπο Μαθεδόλεο. 

 

3. Ζ νλνκαζία Μαθεδνλία είλαη αλακθίβνια ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο 

Διιάδαο.  Ζ ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο θαη, εηδηθά ε νλνκαζία ηεο, δελ είλαη 

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗΜΑ θαη σο παηξηθή θιεξνλνκηά δελ δύλαηαη λα παξαρσξεζνύλ 

ζε ηξίηνπο. 

 

4. Ζ κόληκε νλνκαζία ηεο ρώξαο ηεο Π.Γ.Γ.Μ νθείιεη λα εθθξάδεη ηελ πνιπεζληθή ηεο 

ζύζηαζε ε νπνία ζα επηηξέςεη ζε όινπο ηνπ θαηνίθνπο ηεο λα ζπλππάξρνπλ εηξεληθά. 

 

5. Απαηηνύκε όπσο δνζνύλ ζε άηνκα Διιεληθήο πξνέιεπζεο θαηνηθνύλησλ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ  

όια ηα αλζξώπηλά ηνπο δηθαηώκαηα. 

 

6. Ζ Μαθεδνληθή ηαπηόηεηα είλαη πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά ειιεληθή. Γελ απνδερόκαζηε 

νπνηαδήπνηε έλλνηα Μαθεδνληθήο εζλνινγηθήο ηαπηόηεηαο θαη Μαθεδνληθήο γιώζζαο. 

 

7. Δίλαη ηεξό καο θαζήθνλ λα εμαθνινπζήζνπκε ηνλ αγώλα καο γηα ηα δίθαηα ηεο 

Μαθεδνλίαο.  Σν απαηηεί ε Ηζηνξία.  

 

8. Εεηνύκε ηελ δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ ε ηειηθή ζπκθσλεκέλε 

νλνκαζία ηεο Π.Γ.Γ.Μ. ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ όξν «Μαθεδνλία», ή ηα παξάγσγά ηνπ. 

 

9. Zεηνύκε όπσο ε ηειηθή νλνκαζία ηεο Π.Γ.Γ.Μ αληαλαθιάηαη ζην ζύληαγκά ηεο. 

 



10. Τπνζηεξίδνπκε ηελ ύπαξμε ηνπ θξαηηδίνπ βνξείσο ησλ ζπλόξσλ ηεο Διιάδνο κε ην 

ελδηάκεζν όλνκα ηεο Π.Γ.Γ.Μ.  Θα ππνζηεξίμνπκε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα γίλεη κέινο 

ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ, κόλνλ εθ’όζνλ ην επίζεκν όλνκα ηνπ δελ ζα πεξηέρεη ηνλ όξν 

Μαθεδνλία ε παξάγσγν ηνπ νλόκαηνο απηνύ.  Πεξαηηέξσ, δελ ηξέθνπκε θαθία ε δόιν 

γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ θξάηνπο απηνύ ή ηεο δηαζπνξάο ηνπ. Δπηπιένλ ζεσξνύκε πσο νη 

θαιέο γεηηνληθέο ζρέζεηο ζα απνηειέζνπλ έλα πεξαηηέξσ θξηηήξην γηα ηελ επξσ-

αηιαληηθή ηνπ έληαμε. 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
 

Ζ Πακκαθεδνληθή Έλσζε ησλ Ζ.Π.Α. ζε ζπλεδξίαζε ηνπ 65
νπ

 Δηεζίνπ πλεδξίνπ πνπ ζπλήιζε από 

ηηο 26 έσο ηηο 30 Μαΐνπ ηνπ 2011 ζην Worcester ηεο Πνιηηείαο ηεο Μαζαρνπζέηεο απνθάζηζε ηα 

αθόινπζα: 

 

1.    Απαηηνύκε όπσο ε ζπλερήο πξνπαγάλδα γηα αιπηξσηηζκό πνπ εθπέκπεηαη από ηελ ΠΓΓΜ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθεηνπνίεζεο θαη δηαζηξνθήο ηεο Διιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

Μαθεδνλίαο, παύζεη παληειώο. 

2.    Γελ ζα δερζνύκε πνηέ νπνηαδήπνηε Δθθιεζία, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ όξν «Μαθεδνλία» ε 

παξάγσγό ηνπ ζην όλνκά ηεο. 

3.   Γηαθσλνύκε κε ηελ ρξήζε ηνπ όξνπ «Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν από 

Διιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ππεξεζίεο εληόο Διιάδνο θαη παγθνζκίσο. 

4.   Δθθξάδνπκε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο πξνο ηνπο 371 Αθαδεκατθνύο εηδηθνύο ηεο Διιελνξσκατθήο 

επνρήο παγθνζκίσο γηα ηελ δηαθήξπμε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο ηεο Μαθεδνλίαο. 

5. Σν Διιεληθό Κνηλνβνύιην δελ πξέπεη λα επηθπξώζεη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία γηα ηελ απνδνρή ησλ 

θνπίσλ ζην ΝΑΣΟ ή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε νπνηνδήπνηε όλνκα πνπ πεξηέρεη ηνλ όξν «Μαθεδνλία», ή 

παξάγσγα ηνπ όξνπ απηνύ. 

6. πκθσλνύκε κε ηελ απόθαζε ησλ πνιηηηθώλ αξρεγώλ ηνπ 1992, ε νπνία απέθιεηζε ηνλ όξν 

«Μαθεδνλία» θαη ηα παξάγσγά ηνπ από νπνηαδήπνηε κειινληηθή επίζεκε νλνκαζία ηεο Π.Γ.Γ.Μ. 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο απόθαζεο απηήο πξέπεη λα είλαη απόθαζε ησλ Διιήλσλ κέζσ δεκνςεθίζκαηνο. 

7.    Καηαδηθάδνπκε ηελ ηξνκνθξαηία ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο. 

8.   Ζ Σνπξθία πξέπεη λα ζεβαζηεί ηελ εδαθηθή αθεξαηόηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ε νπνία είλαη 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο. Πξέπεη λα απνζύξεη ακέζσο όια ηα θαηνρηθά ζηξαηεύκαηά ηεο, λα 

απνζύξεη ηνπο παξάλνκνπο επνίθνπο νη νπνίνη κεηαθέξζεθαλ από ηελ Σνπξθηθή ελδνρώξα πξέπεη λα 

επηζηξέςεη όιεο  ηηο πεξηνπζίεο ζηνπο λόκηκνπο ηδηνθηήηεο θαη λα πξνβεί ζε απνδεκηώζεηο πξνο ηνπο Κππξίνπο.  

9.   Θεσξνύκε ηηο ζπλερείο δηαθξίζεηο , πξάμεηο, θαλνληζκνύο θαη ηαθηηθέο ηεο Σνπξθίαο ελάληηα ζην 

Οηθνπκεληθό Οξζόδνμν Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο παξαβίαζε ζξεζθεπηηθήο  ειεπζεξίαο θάηη πνπ 

ηπγράλεη αζπκβίβαζην κε ηηο θηινδνμίεο ηεο λα γίλεη κέινο ηεο ΔΔ. Απαηηνύκε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο 

Θενινγηθήο ρνιήο ηεο Υάιθεο, ηελ επηζηξνθή ηεο θαηεζρπκέλεο πεξηνπζίαο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ 

θαη ηνλ ζεβαζκό ησλ πεξηνπζηαθώλ δηθαησκάησλ ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο.  Ζ ηειεπηαία 

απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Σνπξθηθνύ Γηθαζηεξίνπ λα αξλεζεί ηελ νηθνπκεληθόηεηα ηνπ Παηξηάξρε 

Κσλζηαληηλνππόιεσο αληηηίζεηαη κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 



10.    Απαηηνύκε από ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Σνπξθίαο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ γελνθηνλία θαηά 

ησλ Αξκελίσλ, Αζζπξίσλ θαη Διιήλσλ εθ ησλ νπνίσλ ε πιεηνλόηεηα ήηαλ νη Έιιελεο Πόληηνη. 

11.   Καηαδηθάδνπκε ηηο ζπλερείο παξαβηάζεηο ηνπ Διιεληθνύ ρώξνπ από ηελ Σνπξθία.  

12.   Απαηηνύκε ηελ επηζηξνθή ησλ ηεξώλ θεηκειίσλ ησλ κνλαζηεξηώλ Γξάκαο θαη εξξώλ από ηε 

Γεκνθξαηία ηεο Βνπιγαξίαο.  

13. Απαηηνύκε από ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηελ επηζηξνθή ησλ Μαξκάξσλ ηνπ Παξζελώλα ζηνλ ηόπν ηεο 

θαηαγσγήο ηνπο. 

14. Οη Καιιάο, είλαη Έιιελεο, απόγνλνη ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ από ηα βόξεηα 

Ηκαιάηα ζηελ νξεηλή  πεξηνρή Υηληνπ Κνπο  ηνπ Παθηζηάλ. Ο γεγελήο ιαόο ησλ Καιιάο θαηόξζσζε λα 

δηαηεξήζεη ηνλ αξραίν πνιηηηζκό θαη παξαδόζεηο ηνπ από ηνλ 4ν αηώλα π.ρ. αιιά απεηιείηαη κε αθαληζκό.  Χο 

αδεξθνί  Έιιελεο, Μαθεδόλεο, ππνζηεξίδνπκε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηελ εζληθή ηνπο 

ηαπηόηεηα θαη αμίεο. 

15. Τπνζηεξίδνπκε ηελ πξόηαζε ησλ Καιιάο “Bring the Glory Back”  (Δπαλαθέξεηε ηελ Γόμα) ε νπνία 

πξνηξέπεη λα εθαξκνζηεί ν λόκνο ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ σο πξόηππν ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ 

16. Ζ ζπιινγή ησλ νζηώλ Διιήλσλ ζηξαηησηώλ, νη νπνίνη έπεζαλ καρόκελνη θαηά ην Γεύηεξν Παγθόζκην 

Πόιεκν, δελ είλαη νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, αιιά αλζξσπηζηηθό δήηεκα θαη εζληθό θαζήθνλ καο. Ζ πνξεία ηεο 

Αιβαλίαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηεί ην εβαζκό ησλ Αλζξσπίλσλ, Πνιηηηθώλ, Πνιηηηζηηθώλ, 

Θξεζθεπηηθώλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Γηθαησκάησλ ηεο Διιεληθήο κεηνλόηεηαο. 

17. Οη Αιβαλνί νθείινπλ λα ζηακαηήζνπλ ηηο πξνπαγαλδηζηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ Σζάκεδσλ, εάλ ε 

Αιβαλία επηζπκεί λα εληαρζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

18. Αλαξσηηόκαζηε γηα ην δεζκό κεηαμύ ηνπ Σνπξθηθνύ Λόκπη ζηηο ΖΠΑ θαη ηεο Ζλσκέλεο 

«Μαθεδνληθήο» Γηαζπνξάο.  

 

 

RESOLUTION 
 

The Pan-Macedonian Association of the USA in a duly convened meeting at its 65th National 

Convention held from May 26 to 30, 2011 in Worcester, MA, decided the following: 

 

1.  We shall never accept, for the country of The FYROM, any name that will include the term Macedonia    

or any of its derivatives. We urge the Greeks to investigate the pitfalls and potential damage to Greece of 

accepting a potential official name of The FYROM any name that includes the term Macedonia or any of its 

derivatives.  

 

2. The Pan-Macedonian Association expects from the Greek Government, the Political Leadership 

of Greece, the United States Government, and the rest of the International Community that the final 

agreed upon name of the country of The FYROM, should clearly differentiate the residents of that 

country from us, the Macedonians. 

 

3. The name Macedonia is unquestionably a historical and cultural heritage of Greece.  The history 

of Macedonia and particularly its name are NOT NEGOTIABLE and as a paternal legacy cannot be 

ceded to third parties. 

 



4. The permanent name of the country of The FYROM should express its multiethnic composition 

and thus shall permit all its inhabitants to co-exist peacefully. 

 

5. We demand that the people of Hellenic origin residing in The FYROM be accorded all their 

human rights.  

 

6. The Macedonian identity is historically and culturally Hellenic. We do not accept any concept of 

a “Macedonian” ethnicity and “Macedonian” language. 

 

7. It is our sacred duty to continue our struggle for the rights of Macedonia.  History demands it.  

 

8. In the event that the final agreed upon name of the FYROM includes the term “Macedonia” or 

its derivatives, should be ratified by a referendum by the Greek people. 

 

9. The final agreed upon name of the FYROM should be reflected in its constitution. 

 

10. We fully support the existence of a country north of Greece with the interim name of The FYROM.  

We support its efforts to join the EU and NATO, provided its final official name does not include the term 

"Macedonia" or its derivatives.  Further, we harbor no animosity or any ill feelings towards its citizens or its 

Diaspora. Furthermore we expect good neighboring relations as an additional criterion for its Euro-Atlantic 

integration. 

 
 

DECLARATION 

 

The Pan-Macedonian Association of the USA in a duly convened meeting at its 65th National 

Convention held from May 26 to 30, 2011 at Worcester, MA declares the following: 

 

19.    We demand that the continuous irredentist propaganda emanating from The FYROM, 

including the falsification of the Hellenic heritage of Macedonia, stops immediately.  

20.    We shall never accept an Orthodox Church with the term "Macedonia" or its derivatives in 

its name. 

21.   We oppose the use of the name Republic of “Macedonia” in any legal document within the 

Hellenic Republic, or by Hellenic interests worldwide.  

22. We express our gratitude to the 371 scholars of Greco/Roman Antiquity from around the 

world for their declaration of historical truth regarding Macedonia. 

23. The Greek Parliament should not ratify any agreement for the admission of the FYROM into 

NATO or the European Union under any name that includes the term “Macedonia” or its derivatives.  

24. We agree with the decision of the Greek Political Leaders of 1992, which excluded the name of 

Macedonia or any of its derivatives from any future official name of “The FYROM”. Any other 

change of that decision must go through a referendum. 

25.    We condemn terrorism in all of its forms. 

26.    Turkey must respect the territorial integrity of the Republic of Cyprus, which is a full EU 

member. Turkey must immediately remove all its occupation troops, it must remove the illegal settlers 



who were brought to Cyprus from the mainland of Turkey, return all properties to the rightful 

owners and make all due reparations to the Cypriots.  

27.    We regard the continued discriminatory acts, rules, and policy of Turkey towards the 

Orthodox Ecumenical Patriarchate of Constantinople, a violation of freedom of religion which is 

inconsistent with that country's aspirations to become a member of the European Union. We demand 

the reopening of the Theological School of Halki, the restoration of the confiscated property of the 

Ecumenical Patriarchate and the respect for the property rights of Hellenes in Constantinople. The 

recent decision by the Turkish Supreme Court rejecting the ecumenicity of the Eastern Orthodox 

Patriarch of Constantinople is contrary to European Union Laws. 

28.    We demand recognition by the U.S.A. and Turkish governments of the genocides against the 

Armenians, Assyrian and the Hellenes of which the majority were the Pontian Greeks.  

29.   We condemn the continuous violations of the Greek territorial space by Turkey.   

30. We demand the Republic of Bulgaria returns the Holy Relics that were removed from the 

monasteries of Drama and Serres. 

31. We demand that the United Kingdom returns the Parthenon Marbles to the place of their 

origin. 

32.  The Kalash of the northern Himalayan region of the Hindu Kush Mountains of Pakistan are 

Hellenic descendants of the armies of Alexander the Great. The Kalash Indigenous people have 

sustained their ancient culture and traditions since the 4
th

 century B.C., yet they are in danger of 

extinction. Being our Hellenic Macedonian brothers and sisters, we support their efforts to sustain 

their ethnic values and identity. 

33. We support the Kalash proposal to “Bring the Glory Back” which is, to apply the rule of Law 

of Alexander the Great, as the guideline for the Security Council of the United Nations”.  

34. The retrieval of remains of Greek soldiers, who fell in the battlefield during WWII battles in 

the mountains of Northern Epirus, is not an economic transaction, but a humanitarian issue and our 

national duty. The road of Albania to the European Union requires the RESPECT of Human, 

Political, Cultural, Religious and Educational Rights of the Greek minority. 

35. The Albanians should cease all propaganda regarding the Chams if Albania is to proceed in 

its European integration. 

36. We are questioning the relationship between the Turkish Lobby in the US and the UMD. 

 

 

 
 

  
 



 

 


