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∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ 
 
Οι Μακεδόνες που ζουν στις ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη, Αυστραλία και Αφρική 
καταγγέλλουν και καταδικάζουν την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ George W. Bush  
να αναγνωρίσει την ΠΓ∆Μ (πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας) ως 
"∆ηµοκρατία της Μακεδονίας". 
 
Η µονοµερής αυτή απόφαση των ΗΠΑ, να αναφέρονται στην ΠΓ∆Μ ως "∆ηµοκρατία 
της Μακεδονίας", προσβάλλει όλους τους Έλληνες οπουδήποτε βρίσκονται, και δεν 
συντελεί σε τίποτα άλλο εκτός από δηµιουργία περαιτέρω διαιρέσεως στα Βαλκάνια. 
 
Η Μακεδονία ως ιστορικός, γεωγραφικός και πολιτιστικός όρος είναι για χιλιάδες έτη 
ένα αδιάσπαστο µέρος του ελληνισµού. Το κραυγαλέο γεγονός της Μακεδονικής 
ταυτότητας που είναι ελληνική, επιβεβαιώνεται από τις περικοπές της Παλαιάς και 
Καινής ∆ιαθήκης, το Ταλµούδ, από ιστορικά κείµενα της αρχαίας εποχής, από συνθήκες, 
πολέµους και απογραφές από την αρχαιότητα έως σήµερα. Οι ιστορικοί αναφέρονται 
στην αυτοκρατορία του Μέγα Αλεξάνδρου και τα έτη που ακολούθησαν ως Ελληνιστική 
Περίοδο, αποδεικνύοντας χωρίς καµιά αµφιβολία ότι η Μακεδονική ταυτότητα και 
πολιτισµός είναι ταυτόσηµα και αδιάσπαστα στοιχεία  µε την Ελληνική ταυτότητα και 
πολιτισµό.  
 
Εάν οι Ηνωµένες Πολιτείες εµµένουν στην επικράτηση της δηµοκρατίας και επιδιώκουν 
την επιβολή του δικαίου, παροτρύνουµε τον Πρόεδρο George W. Bush και την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ να επανεξετάσουν τη θέση τους σε αυτό το ευαίσθητο και πλήρως 
σηµαντικό ζήτηµα όχι µόνον για την Ελλάδα και την ΠΓ∆Μ, αλλά κυρίως για τη 
σταθερότητα στα Βαλκάνια. Για το συµφέρον των ΗΠΑ προτρέπουµε τον Πρόεδρο να 
επανεξετάσει αυτήν την λανθασµένη πολιτική, που βασίστηκε σε ανακριβείς ιστορικές 
αλήθειες και να ζητήσει από το Υπουργείο Εξωτερικών να αποσύρει την αναγνώριση της 
ΠΓ∆Μ ως Μακεδονία και να συστήσει στην ΠΓ∆Μ τη συνέχιση του διπλωµατικού 
διαλόγου µε την Ελλάδα για το ζήτηµα του ονόµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΟΗΕ 
και της ΕΕ. 
 
Το όνοµα "Μακεδονία" ή οποιοδήποτε παράγωγό του δεν είναι δυνατόν να απονεµηθεί 
στην ΠΓ∆Μ από οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή του κόσµου επειδή απλά δεν είναι δικό 
τους για να το χαρίζουν. Ο όρος "Μακεδονία" είναι συνυφασµένος µε την Ελλάδα και 
εποµένως είναι ένα αδιάσπαστο µέρος της ελληνικής ταυτότητας και κληρονοµιάς.   
 
   
 
 


