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La finele săptămânii trecute, vineri, 25 martie, şi sâmbătă, 26 martie, la Chişinău a avut loc cea
de-a II-a ediţie a Congresului Diasporei Unioniste, organizat de Platforma Unionistă Acţiunea
2012. Primul Congres al Diasporei Unioniste s-a desfășurat, în 2015, la București sub
organizarea Platformei Unioniste Acțiunea 2012. Diaspora din România și R. Moldova s-a reunit
pentru prima dată la Chișinău, peste 100 de români de pe ambele maluri ale Prutului, dar care
trăiesc în prezent în străinătate, au participat la Congresul Diasporei Unioniste săptămâna
trecută.

Întâlnirile au fost găzduite de Academia de Științe a Moldovei și Academia de Arte fostul sediu
al Sfatului Țării din 1918.

Asociația Moldo-Elenă „Orfeu" din Atena a participat la Congresul Diasporei de la Chișinău, prin
președintele Veaceaslav Schimbov și doctorul in istorie - Vlad Mischevca, care au declarat în
plenul lucrărilor că doresc unirea cu România.

Fiecare asociație participantă a beneficiat de timp pentru prezentarea organizației de către
reprezentanții acesteia și a colaboratorilor și scopurilor sale. Asociația Moldo-Elenă „Orfeu" din
Atena este membră ai Diasporei Unioniste, respectiv Asociația Acțiunea 2012.

Reprezentantul Asociației Moldo-Elene „Orfeu" din Atena a prezentat plenului colaborarea
asociației cu celelalte organizații similare românești din Atena și împrejurimi – Asociația
Femeilor Românce din Grecia, Asociația Românilor Comunitatea Sf. Ștefan cel Mare Atena,
Asociația Moldo – Elenă „Basarabia" Nafplio, Asociația Tinerilor Moldoveni din Atena – Thyras,
Asociația Româno-Elenă Sf. C-tin și Elena din Aspropyrgos.

„În afara granițelor, Republica Moldova are diaspora românească și nu diaspora
moldovenească!", este declarația comună a participanților la Congresul Diasporei.

La Congres a fost votată componența Sfatului Țării 2, în conducerea acestuia aflându-se și un
membru al Asociației Moldo – Elene Orfeu din Atena, Vlad Mischevca. La prima reuniune a
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Sfatului Țării 2 a fost votată și prima declarație a participanților.

Textul declarației adoptate la Chișinău este:

DECLARAȚIE

1. De la primul Congres al Diasporei Unioniste, unioniștii au desfășurat numeroase evenimente
care au apropiat ireversibil momentul Reunificării. Totodată, remarcăm faptul că demersurile
pro-unioniste adresate autorităților de la București și Chișinău au fost ignorate.

2. Cerem să se prevadă expres în Constituția României Reîntregirea țării.

3. Cerem Parlamentului României să adopte imediat legislația cu privire la recunoașterea
cetățeniei române în termen de 30 de zile pentru cei ce și-au pierdut-o în consecința pactului
Ribbentrop-Molotov, și pentru descendenții acestora.

4. Cerem clasei politice de pe ambele maluri ale Prutului să-și asume drept obiectiv primordial
Reîntregirea națională.

5. Cerem crearea unui Minister al Reîntregirii la București și Chișinău care să pregătească
procesul Reunificării.

6. Cerem guvernelor României și Republicii Moldova să faciliteze pătrunderea mass-mediei
românești în Republica Moldova și viceversa, și să restituie frecvența teritorială națională a
postului TVR în Republica Moldova.
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UNIREA FACE PUTEREA."

Potrivit unui comunicat al Platformei unioniste „Acțiunea 2012", în cadrul evenimentului a fost
argumentată poziția Diasporei cu privire la soluția Unirii ca cea mai sigură, rapidă și eficientă
cale pentru ieșirea din criză a R. Moldova, fiind formulate strategii de implicare pe scară largă a
Diasporei în realizarea Unirii în viitorul apropiat.

În ziua de 27 Martie 2016, participanții la Congresul Diasporei s-au alăturat celor peste 50.000
de oameni din diferite regiuni ale Moldovei și României care au venit „Marșul Unirii" de la
Chișinău. Marșul a pornit din fața Teatrului de Operă și Balet din Chișinău și a luat sfârșit în
scuarul Gării Feroviare, informează Agora.

„Toată activitatea Asociației Orfeu, care activează de 17 ani în Atena își regăsește rezultatele în
aceste participări. Noi întotdeauna am fost în relații foarte bune cu românii din Atena, reușind
prin colaborările noastre să fim uniți și să eliminăm hotarele dintre noi. Datoria noastră aici este
să spunem tuturor, fie celor care sunt în străinătate, fie celor de acasă că suntem români, iar
unirea cu România este un lucru firesc și inevitabil. În condițiile în care, în structurile
moldovenești există încă funcționari care întorc spatele românilor, oriunde s-ar afla ei,
declarația de unire și marșul impresionant al poporului arată că dorința de unire cu România
este foarte mare și nu poate fi stopată. Consider că UNIREA este doar o chestiune de timp!
Astăzi, și în Dumnezeu curge sângele Unirii!", ne-a spus Veaceaslav Schimbov, președintele
Asociației Moldo-Elene „Orfeu" din Atena.
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