∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ»
(Η Ένωση επανέρχεται στην προ πενταετίας θέση της)

«Εξωγενείς παράγοντες επιδιώκουν αυτή την περίοδο να «κλείσουν» όπως-όπως το θέµα
της ονοµασίας των Σκοπίων µε ορατό αποτέλεσµα την ουσιαστική ιστορική συντριβή µας στο
θέµα της Μακεδονίας.
Κάποιοι θεωρούν ότι ο Ελληνικός Λαός και ορισµένοι πολιτικοί φορείς, µέσα στο
σηµερινό κλίµα της κοινωνικοοικονοµικής αποδυνάµωσης και της φτωχοποίησής µας,
εκβιαζόµενοι, θα αποδεχθούµε τελικά ό,τι µας προταθεί από τους ισχυρούς, µε ενδιάµεσο φορέα
πίεσης τα Ηνωµένα Έθνη.
Η Ένωση των Ελλήνων τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών (µε πλήρη επίγνωση ότι η
ίδια θα ενοχλήσει και θα δυσαρεστήσει κάποιους εντός και εκτός Ελλάδος µε τη θέση της), θεωρεί
ως αναφαίρετο δικαίωµα του υπερήφανου Λαού µας να τοποθετηθεί και να απαιτήσει για την
έγκριση της όποιας τελικά προτεινόµενης ονοµασίας, ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Άλλωστε οι συνεχείς
αρνητικές διεργασίες ενός επίσηµα προπαγανδιζόµενου «αλυτρωτισµού» και η «βιοµηχανία»
κατασκευής ψευδών ιστορικών στοιχείων, οδηγεί σε σκέψεις ότι η δεκαοκτάχρονη παρελκυστική
διαδικασία στην εξεύρεση λύσης είναι εσκεµµένη και δόλια.
Τέλος, µας προβληµατίζει το ενδεχόµενο µία περιορισµένη σε χρόνο εξουσία – ή
οποιαδήποτε – µε ανάλογη χρονική πολιτική νοµιµοποίηση πολιτικά και ιστορικά (να θελήσει) να
δεσµεύσει το Έθνος για τους επόµενους αιώνες, χωρίς την έκφραση της κυρίαρχης γνώµης του
Λαού.
Η δηµοψηφισµατική διαδικασία εξυπηρετεί κάτω από τις σηµερινές συνθήκες – υπό πάσα
έννοια και εκδοχή – τόσο τα παρόντα, όσο και τα µέλλοντα γεωπολιτικά εθνικά µας συµφέροντα.
Η Ένωση είναι πεπεισµένη ότι η κυβέρνηση και τα κόµµατα θα σταθούν υπεύθυνα έναντι
του Λαού προστατεύοντας το κύρος και την τιµή του Ελληνικού Έθνους στο
προκατασκευασµένο πρόβληµα των Σκοπίων.»
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