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Δελτίο Τύπου, Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008 
ΣΑΕ ΗΠΑ- ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ- ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
 
Εντονη κινητοποίηση της Ομογένειας για το θέμα της ονομασίας της π.Γ.Δ.Μ. 
                 
Την ικανοποίηση και  τις θερμές ευχαριστίες της Υπουργού των Εξωτερικών κας Ντόρας 
Μπακογιάννη στους Ελληνοαμερικανούς ηγέτες και ευρύτερα στην Ελληνο-Αμερικανική 
κοινότητα για τη συμβολή της στην προάσπιση των εθνικών μας θεμάτων, μετέφερε ο Έλληνας 
Πρέσβης στην Washington κ. Αλέξανδρος Μαλλιάς στον πρόεδρο του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. κ. Θ. 
Σπυρόπουλο. 
Με αφορμή την επίσκεψη της Ελληνίδας Υπουργού Εξωτερικών κ. Ντόρας Μπακογιάννη στην 
Αμερικανική πρωτεύουσα, δημοσιεύθηκε επιστολή στην εφημερίδα “Washington Times” η 
οποία εκφράζει την ξεκάθαρη θέση του Ελληνισμού της Αμερικής στο θέμα της ονομασίας της 
π.Γ.Δ.Μ. προς την Υπουργό των Εξωτερικών κ. Κοντολίζα Ράις. Την επιστολή συνυπέγραψαν 
ο πρόεδρος του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. με την ιδιότητα του επιτίμου προέδρου του Ελληνο-
Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Σπυρόπουλος, ο νυν πρόεδρος του 
Οργανισμού-ομπρέλλα της Ομογένειας κ. Μανώλης Βεληβασάκης, η πρόεδρος της 
Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής κ. Νίνα Γκατζούλη, ο ιδρυτής καθώς και ο εκτελεστικός 
διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Ινστιτούτου (AHI) κ. Ευγένιος Ρωσσίδης και Νίκος 
Λαρυγγάκης. 
«Εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι η Ελληνική κυβέρνηση θα εξασκήσει βέτο εάν η προτεινόμενη 
ονομασία της π.Γ.Δ.Μ. δεν ικανοποιήσει την Ελληνική πλευρά», επισημαίνει ο κ. 
Σπυρόπουλος. «Είμαστε ικανοποιημένοι με τις θέσεις που εξέφρασε η Υπουργός στην 
Αμερικανίδα ομόλογό της και στους Αμερικανούς αξιωματούχους και ως ομογένεια θα 
συνεχίσουμε κάθε προσπάθεια για την προώθηση των θέσεων μας». 
Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας μετά την έκτακτη 
συνάντηση Ελληνο-Αμερικανών ηγετών και εκπροσώπων Αμερικανών πολιτικών στην 
Ελληνική Πρεσβεία στην Washington, η οποία έλαβε χώρα στις αρχές Φεβρουαρίου, με σκοπό 
τον συντονισμό στην προώθηση των ελληνικών θέσεων στο θέμα της ονομασίας της π.Γ.Δ.Μ. 
εν όψει της  εξελισσόμενης διαδικασίας για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης. 
Επρόκειτο για πρωτοβουλία του Συντονιστή Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Η.Π.Α. κ. Θ. Σπυρόπουλου η 
οποία είχε ως αποτέλεσμα τη συνεργασία και τον συντονισμό της «Παμμακεδονικής Ενωσης 
Αμερικής», «Ελληνο-Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου», «A.HE.PA» και  του 
«American Hellenic Institute» στην προσπάθεια κινητοποίησης της ομογένειας. 



                                           

  

Η επιστολή, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε εις την αγγλική αναφέρει:  
«Εκ μέρους των μελών, σε εθνικό επίπεδο, των οργανισμών που προσυπογράφουντην 
παρούσα σας εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας σχετικά με την αποτυχία της 
κυβερνήσεώς σας να επιληφθεί δεόντως το θέμα της ονομασίας της π.Γ.Δ.Μ. το οποίο 
σχετίζεται με τα συμφέροντά μας και μάλιστα με έναν σημαντικό μας σύμμαχο στην περιοχή 
των Βαλκανίων, την Ελλάδα. 
Οι Η.Π.Α. έχουν σημαντικά συμφέροντα στη Νοτιανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Η προβολή των Αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή εξαρτάται σε 
εξαιρετικό βαθμό από τη σταθερότητα στην περιοχή. Συνεπώς, διακυβεύονται σημαντικά 
θέματα των Η.Π.Α. ενισχύοντας σχέσεις γειτονίας ανάμεσα στα κράτη της περιοχής. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ελλάδα διαδραματίζει υψίστης σημασίας ρόλο καθώς έχει το 
πλεονέκτημα μεταξύ άλλων, της γεωγραφικής της θέσης, διαθέτοντας τη πιο σημαντική 
ναυτική βάση στην Μεσόγειο, με τον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη.  
Ετησίως, πραγματοποιούνται χιλιάδες επισκέψεις Αμερικανικών στρατιωτικών πλοίων και 
αεροπλάνων στον κόλπο της Σούδας και στη διπλανή αεροπορική βάση. 
Το αίσθημα το οποίο έχει εκφραστεί αρκετές φορές από την κυβέρνησή μας κατά τα 
τελευταία χρόνια, από τον Πρόεδρο Bush και εσάς την ίδια. Η σταθερότητα στην περιοχή 
δεν είναι μόνον υψίστης σημασίας συνολικά για τα Αμερικανικά συμφέροντα αλλά και 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των κρατών των Βαλκανίων.   
Η Ελλάδα αποτελεί κατά πολύ το πιο σταθερό κράτος, πολιτικά και οικονομικά, στα 
Βαλκάνια και ο μεγαλύτερος επενδυτής με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 22 δισεκατομμύρια 
δολλάρια. Αντιθέτως, η  π.Γ.Δ.Μ. παρουσιάζει περιορισμένη σημασία για τα εθνικά 
συμφέροντα των ΗΠΑ.  
Παρά όλα αυτά, η  π.Γ.Δ.Μ. εξακολουθεί να προκαλεί την Ελλάδα, σφετεριζόμενη κομμάτι 
της ιστορίας το οποίο επί χιλιάδες χρόνια είναι Ελληνικό και αρνείται να διαπραγματευθεί 
με καλή πίστη στο θέμα της ονομασίας της. Δυστυχώς, ενέργειες όπως η διαστρέβλωση των 
γεωγραφικών χαρτών, η ονομασία του αεροδρομίου της «Μέγας Αλέξανδρος», 
ρεβιζιονιστικά σχολικά εγχειρίδια και εμπρηστικές δηλώσεις ανωτάτων αξιωματούχων της 
κυβέρνησής της, ενθαρρύνει τις νέες γενεές της π.Γ.Δ.Μ. να καλλιεργούν εχθρικά 
αισθήματα έναντι της Ελλάδας. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη, συστηματική κυβερνητική της 
πολιτική θα εμποδίσει την προσχώρηση της π.Γ.Δ.Μ. στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Το γεγονός 
αυτό αποτελεί πραγματική απειλή για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια και αρνητικές 
συνέπειες στα συμφέροντα των Η.Π.Α. 
Επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε ότι πάνω από 100 μέλη του Κογκρέσσου έχουν μέχρι 
στιγμής υπογράψει το ψήφισμα H. Res. 356, το οποίο καλεί την π.Γ.Δ.Μ. να σταματήσει 
«τις εχθρικές δραστηριότητες ή την προπαγάνδα» εναντίον της Ελλάδας. 
Εν όψει της σημερινής συναντήσεώς σας με την Ελληνίδα ομόλογό σας, κ. Ντόρα 
Μπακογιάννη, κατά την οποία γνωρίζουμε ότι το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα 
αποτελέσει το θέμα της ονομασίας της π.Γ.Δ.Μ. και το πως η διαιώνιση της εκρεμμότητάς 
αυτής απειλεί την επικείμενη αναμενόμενη αίτηση ένταξής του κράτους στο ΝΑΤΟ. Από 
την εμφάνιση του ζητήματος αυτού το 1991 με 1992, η Ελληνο-Αμερικανική Κοινότητα έχει 
ταχθεί εναντίον μόνιμης ονομασίας για το γειτονικό κράτος η οποία να εμπεριέχει το όνομα 
Μακεδονία/ Μακεδονικό. Οι Η.Π.Α. υποστηρίζουν την ένταξη της  π.Γ.Δ.Μ. στο ΝΑΤΟ. Η 
Ελλάδα προφανώς προβάλει αντιρρήσεις στην ένταξή της χωρίς προηγουμένως να επιλυθεί 
το θέμα της ονομασίας, και έχει δηλώσει την πρόθεσή της να ασκήσει βέτο, εάν χρειασθεί 
όπως έχει κάθε δικαίωμα να πράξει. 



                                           

  

Η άμεση διευθέτηση του θέματος της ονομασίας, με τρόπο που να είναι αποδεκτός από την 
Ελλάδα, θα επιτρέψει στον ισχυρότερο σύμμαχο των Η.Π.Α. στα Βαλκάνια να αποτελέσει 
κινητήριο δύναμη για την ένταξή της π.Γ.Δ.Μ. στο ΝΑΤΟ και τελικώς στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
Το διαβατήριο της π.Γ.Δ.Μ. στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η Ελλάδα. 
Συνεπώς, σας απευθύνουμε έκκληση, με την παράκληση να ασκήσετε την επιρροή σας στην 
π.Γ.Δ.Μ. και να της επιβάλλετε να διαπραγματευθεί με καλή πίστη με την Ελλάδα για να 
επιλυθεί το θέμα της ονομασίας της, η οποία και θα την διαφοροποιεί ως κράτος από την 
Μακεδονία που αποτελεί το βόρειο Διαμέρισμα της Ελλάδας  και της Ελληνικής του 
ιστορίας. Επιπλέον να ασκήσετε την επιρροή σας ώστε η π.Γ.Δ.Μ. να σταματήσει άμεσα την 
αλυτρωτική της προπαγάνδα εναντίον της Ελλάδας, η οποία και παραβιάζει την Ενδιάμεση 
Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών, όπως καταγράφεται στο Αρθρο 7 παράγραφο 1 της εν 
λόγω Συμφωνίας, η οποία υπογράφθηκε στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου του 1995 
μεταξύ της π.Γ.Δ.Μ. και της Ελλάδας. Είναι ο μοναδικός τρόπος να ικανοποιηθούν τα 
συμφέροντα των ενδιαφερομένων πλευρών. 
Απευθυνόμαστε σε εσάς, με γνώμωνα τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ και για την 
υποστήριξη του μακροχρόνιου συμμάχου μας Ελλάδας, η οποία και αποτελεί τον πιο 
σπουδαίο στρατηγικά εταίρο και το κράτος-κλειδί για τη σταθερότητα στην περιοχή».  
  
Εν τω μεταξύ με σχετική καταχώρηση στον Ελληνο-Αμερικανικό Τύπο και εκστρατεία 
ενημέρωσης της Ελληνο-Αμερικανικής Κοινότητας επιχειρείται από τους ίδιους οργανισμούς 
κινητοποίηση της Ομογένειας ως Αμερικανοί πολίτες να ασκήσουν πίεση στους εκπροσώπους 
στην Αμερικανική κυβέρνηση.  
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