
 

 

 

Θεζζαινλίθε, 9-4-2019 

Αξ.Πξ.:9123 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

      Η Πακπνληηαθή Οκνζπνλδία Ειιάδνο ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ 14ν Δηεζλή 

Μαξαζώλην “Μέγαο Αιέμαλδξνο” κε ηελ “100 Running Team”, ζπκκεηέρεη ζηελ ηειεηή ππνδνρήο 

ηεο θιόγαο ηνπ Μαξαζσλίνπ, ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ζηνλ ρώξν ηνπ αγάικαηνο ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ην Σάββαην 13 Απξηιίνπ 2019 θαη ώξα 17:30, όπνπ θαη ζα παξνπζηάζεη 

ηνλ Ππξξίρην Χνξό (Σέξξα) κε νκάδα επίιεθησλ ρνξεπηώλ. Καινύκε ζύζζσκα ηα ζσκαηεία ηεο 

Οκνζπνλδίαο καο λα δώζνπλ δπλακηθό παξόλ, δηαηξαλώλνληαο κε ηελ παξνπζία ηνπο ηελ 

πξνζήισζε ζηνλ αγώλα γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο Γελνθηνλίαο ησλ πξνγόλσλ καο θαζώο θαη ηελ 

πξνάζπηζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο. Η παξνπζία καο ελώπηνλ ηνπ Αιεμάλδξνπ ηνπ Μαθεδόλνο 

ζεκαηνδνηεί ηελ αδηαζάιεπηε ζέζε ηνπ πνληηαθνύ ειιεληζκνύ ζην δήηεκα ηεο Μαθεδνλίαο, 

απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πξνζβάιεη ηελ ηζηνξία.  

       Η Πακπνληηαθή Οκνζπνλδία Ειιάδνο, πξνζεισκέλε ζηηο αμίεο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο, από 

ηελ πξώηε ζηηγκή ζηάζεθε απέλαληη ζηελ πξνζπάζεηα εθρώξεζεο ησλ ηζηνξηθώλ θαη 

θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ηνπ ειιεληθνύ ιανύ ζηελ γείηνλα ρώξα, ζπζηξαηεπκέλε κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ Ειιήλσλ πνιηηώλ, ε θσλή ησλ νπνίσλ, δπζηπρώο, γηα κία αθόκε θνξά δελ 

εηζαθνύζηεθε. Αληηζέησο ε γλήζηα έθθξαζε ηεο βνύιεζεο ησλ Ειιήλσλ πνιηηώλ ινηδνξήζεθε 

θαη θαηαζπθνθαληήζεθε, θαζώο ππήξμε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί ε 

όπνηα δηακαξηπξία κε αθξαίνπο ρώξνπο, πνπ ν ίδηνο ν ειιεληθόο ιαόο έρεη απνκνλώζεη. 

Εμαθνινπζνύκε θαη ζεσξνύκε πσο ε “επίιπζε” ηνπ δεηήκαηνο ππαγνξεύεηαη από ηνλ 

ηκπεξηαιηζκό, ηηο ππεξεζληθέο ειίη θαη ππνζάιπεη ηνλ αιπηξσηηζκό θαη ηνλ εζληθηζκό. Εζληθηζκό 

ηνπ νπνίνπ ην ζθιεξόηεξν πξόζσπν βίσζαλ νη κάξηπξεο πξόγνλνί καο θαη πξνζεπρόκαζηε λα 

κελ βηώζνπλ νη απόγνλνη καο εμαηηίαο ηεο επηπόιαηαο πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

Μαθεδνλίαο.  

        Η ηζηνξία ζα ζηαζεί ακείιηθηε απέλαληη ζε θάζε πξνζπάζεηα ζηξέβισζεο ηεο αιήζεηαο, 

απέλαληη ζε όζνπο πξνζβάινπλ ηα ζύκβνια θαη ηα ηδαληθά καο, αιιά θαη απέλαληη ζε όζνπο 

πξνζπαζνύλ λα απνθνκίζνπλ πνιηηηθά θαη πξνζσπηθά νθέιε από έλα κείδνλνο ζεκαζίαο εζληθό 

δήηεκα. Ζεηνύκε πξνπάλησλ από ηνπο πνληηαθήο θαηαγσγήο βνπιεπηέο λα αθνπγθξαζηνύλ ηηο 

αλεζπρίεο ησλ ζπκπαηξησηώλ ηνπο θαη επηηέινπο λα ζηαζνύλ ζην πιεπξό καο ζηνλ πνιπκέησπν  

 



 

 

αγώλα πνπ δίλνπκε γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο.  

       Τξέρνπκε γηα ηελ κλήκε, ηξέρνπκε γηα ηελ δσή, γηα ηελ ζπζία ησλ πξνγόλσλ  καο, γηα ηελ 

απνηξνπή ησλ Γελνθηνληώλ, γηα ην δηθαίσκα ζηελ πξνάζπηζε ηεο ηζηνξίαο, γηα ηελ Μαθεδνλία 

καο. 

 

           

 

      Ο Πξόεδξνο 

Με  εθηίκεζε 

Γηα ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

 

Ο  Γεληθόο   Γξακκαηέαο 
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