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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

« Όταν τα τύμπανα του πολέμου ηχούν παντού γύρω μας, κανείς μας δεν πρέπει να μένει
απλώς θεατής ή να παρασύρεται από όλους όσοι προετοιμάζουν το έδαφος για τα νέα
ολοκαυτώματα της εποχής μας »

Τα ανησυχητικά γεγονότα που διαδραματίζονται στα ανατολικά σύνορα της χώρας μας αλλά και
γενικότερα όλα όσα διαδραματίζονται  στην  Μέση Ανατολή,  την  Ανατολική Μεσόγειο  και  τα
Δυτικά βαλκάνια, πρέπει να μας προβληματίσουν έντονα, για τον απλούστατο λόγο ότι αφορούν
την ασφάλεια του λαού μας, των οικογενειών μας, εμάς των ίδιων.  
Η Ε.Α.Κ.Π. έγκαιρα είχε πάρει θέση για τις επικίνδυνες εξελίξεις και με όσες δυνάμεις διαθέτει

είχε  δώσει  δυναμικό  παρόν  στις  αντιπολεμικές  εκδηλώσεις  και  τα  συλλαλητήρια που  είχαν
διοργανωθεί πριν σχεδόν 10 μήνες από τις ταξικές δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑ.Μ.Ε., για
να καταγγελθούν και να αποκαλυφθούν όλα όσα σήμερα βλέπουμε να εξελίσσονται γύρω μας και
ειδικότερα  στα  σύνορά  μας,  με  ευθύνη  του  ΝΑΤΟ  της  Ε.Ε.,  των  Η.Π.Α.  και  όλων  των
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, αφού για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων των χωρών τους, ανάβουν
φωτιές όπου υπάρχει φυσικός πλούτος προς εκμετάλλευση.   
Η  αλήθεια  είναι  ότι  ένα  μεγάλο  μέρος  του  λαού  μας  με  την  «  βοήθεια  » και  την  φιλότιμη

προσπάθεια που κατέβαλαν κυβέρνηση, αντιπολίτευση, Μ.Μ.Ε. και κάθε μορφής πατριδοκάπηλων,
αγνόησε τους υπαρκτούς κινδύνους που ελλοχεύουν από την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο,  τις
εξαγγελίες της κυβέρνησης για την δημιουργία νέων βάσεων, το αλισβερίσι των πολυεθνικών που
κονταροχτυπιούνται  μέσω του  πολιτικού  τους  προσωπικού  και  όταν  χρειαστεί  αξιοποιούν  και  τις
πολεμικές μηχανές των χωρών που εδρεύουν, για να βάλουν χέρι στα ενεργειακά κοιτάσματα της κάθε
περιοχής. Δεν λογάριασε ότι το ετήσιο κόστος συμμετοχής της χώρας μας στις δαπάνες του ΝΑΤΟ,
περί τα  4 δις,  είναι πόροι που αρπάζονται από το οικογενειακό μας εισόδημα, την ασφάλιση, την
υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, για να γίνουν σφαίρες και κανόνια που σκοτώνουν σήμερα άλλους
λαούς και αύριο εμάς τους ίδιους. 
Όλοι αυτοί λοιπόν που σκίζουν τα ιμάτια τους για την πατρίδα και ιδιαίτερα την ελληνικότητα

της Μακεδονίας, δεν μίλησαν και δεν ξεσήκωσαν κουρνιαχτό για την ελληνικότητα του Αιγαίου
και  την  αμφισβήτηση  των  κυριαρχικών  δικαιωμάτων  που  ήδη  έχει  συντελεστεί,  με  τις
εκατοντάδες παραβιάσεις και προκλήσεις της Τουρκίας, την μόνιμη παρουσία της αρμάδας του
ΝΑΤΟ,  που απλά παρακολουθεί όλα αυτά τα γεγονότα και κρατά ίσες αποστάσεις από θύτη και
από θύμα.          
Για  τον  λόγο  αυτό  η  σημερινή  ανακοίνωσή  μας  απευθύνεται  κυρίως,  στους  συναδέλφους

πυροσβέστες,  αστυνομικούς,  λιμενικούς,  στρατιωτικούς,  εν  ενεργεία  και  αποστράτους,  που
συμμετείχαν ή θα ήθελαν να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια  που πραγματοποιήθηκαν για το
όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,
ωθούμενοι από αγνό και άδολο πατριωτισμό. 
Καταρχήν,  οι  συνάδελφοι  θα  πρέπει  να  προβληματιστούν  από  ορισμένα  συνθήματα των

διοργανωτών, που ακούστηκαν στα συλλαλητήρια. Από τα πιο χαρακτηριστικά ήταν το σύνθημα « η
Μακεδονία είναι μία και ελληνική ». Και αυτό γιατί:

 Η ελληνική Μακεδονία αναμφισβήτητα είναι ελληνική, η γεωγραφική περιοχή της αρχαίας
Μακεδονίας όμως,  έπιανε έναν ευρύτερο χώρο, που σήμερα βρίσκεται και εκτός των συνόρων
της Ελλάδας. 

 Τα σύνορα των βαλκανικών χωρών έχουν καθοριστεί από το 1913 μετά τον  2ο  βαλκανικό
πόλεμο  με  τη  Συνθήκη του Βουκουρεστίου και  την  υπογραφή του Ελ.  Βενιζέλου. Με τη
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συνθήκη αυτή ο ιστορικά γεωγραφικός χώρος της Μακεδονίας, κατανεμήθηκε ανάμεσα σε τρία
κράτη ( Ελλάδα, Σερβία - σήμερα Π.Γ.Δ.Μ. και Βουλγαρία ).

Όταν βροντοφωνάζετε από κάποιους το σύνθημα « η Μακεδονία είναι μία και ελληνική », σημαίνει
ότι πρέπει να καταγγελθεί η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και να εγερθεί θέμα διεκδικήσεων εκ
μέρους  της  Ελλάδας,  για  τα  δήθεν  εδάφη  της  Μακεδονίας  που  δεν  έχουν  απελευθερωθεί
( αλύτρωτα εδάφη ). Δηλαδή σ' αυτή την περίπτωση, έχουμε έκφραση αλυτρωτισμού από το μέρος
μας εναντίον της Π.Γ.Δ.Μ. και της Βουλγαρίας. 
Είναι ακριβώς κάτι αντίστοιχο με αυτό που μεθοδεύει η τουρκική κυβέρνηση για αμφισβήτηση

της συνθήκης της Λωζάννης,  με στόχο  να διεκδικήσει ζωτικό χώρο  στο Αιγαίο και κυριαρχικά
δικαιώματα της πατρίδας μας. 
Αυτό είναι που θέλουμε και ζητάμε εμείς σαν λαός ;
Οι πραγματικοί πατριώτες ( και όχι οι πατριδοκάπηλοι, εθνικιστές, σοβινιστές ), όπως δεν πρέπει

να ανέχονται αλυτρωτικές βλέψεις σε βάρος της πατρίδας μας της Ελλάδας, έτσι δεν  πρέπει να
επιτρέπουν και στον εαυτό τους να διακατέχεται από αντίστοιχες βλέψεις σε βάρος άλλων λαών
και ξένων εδαφών. 
Η μοναδική αντικειμενική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα είναι:

 Η  οποιαδήποτε  ονομασία  στην  οποία  θα  περιλαμβάνεται  το  όνομα  «  Μακεδονία  »  ή
παράγωγά  του,  θα  πρέπει  να  ορίζεται  ρητά  και  αποκλειστικά  ως  γεωγραφικός  και  μόνο
προσδιορισμός, για όλες τις χρήσεις. 

 Να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο Σύνταγμα της Π.Γ.Δ.Μ., για να αφαιρεθούν όλες
οι ανιστόρητες, αλυτρωτικές, εθνικιστικές προπαγανδιστικές διατάξεις του και να προστεθεί
ρήτρα που να απαγορεύει οποιαδήποτε τροποποίηση των διατάξεων αυτών. 

 Να  υπάρξει  αμοιβαία  αναγνώριση  του  απαραβίαστου  των  συνόρων  και  της  εδαφικής
ακεραιότητας και κυριαρχίας των δύο χωρών. 

Το  κυριότερο  όμως  ζήτημα που  πρέπει  να  προβληματίσει  τους  συναδέλφους  μας,  είναι  γιατί
αναζωπυρώνεται σήμερα το θέμα της Π.Γ.Δ.Μ.; 
Είναι μήπως η ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης, που ωθεί τις δύο κυβερνήσεις στην αναζήτηση

λύσης; 
Και βέβαια όχι. 
Η Η.Π.Α. το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επείγονται να δέσουν την Π.Γ.Δ.Μ., όπως και την

Αλβανία και το Μαυροβούνιο, στο άρμα τους.
Στόχος τους είναι  Ελλάδα  και  Π.Γ.Δ.Μ.  να καταλήξουν σε συμφωνία,  έτσι ώστε τον Ιούλη να

προσκληθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ, χωρίς αντιρρήσεις και στη συνέχεια να ακολουθήσει νέα
πρόσκληση για  ένταξη  στην  Ε.Ε.  Για  τις  ανάγκες  των  ευρωΝατοϊκών πολεμικών σχεδίων,
αναζωπυρώνεται και το ζήτημα των σχέσεων με την Π.Γ.Δ.Μ. Επιχειρείται να παραπλανηθεί ο λαός
με  την  «  ονοματολογία  »  και  να  συγκαλυφθούν  τα  πραγματικά  προβλήματα,  που  είναι  ο
αλυτρωτισμός και η ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ. 
Οι εξελίξεις αυτές, είναι για το καλό των λαών; 
Απαντάμε κατηγορηματικά ΟΧΙ. 
Το πρόβλημα  με  την  Π.Γ.Δ.Μ.  πρωτοεμφανίστηκε  όταν  το  ΝΑΤΟ και  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση

διέλυσαν  τη  Γιουγκοσλαβία  και  άλλαξαν  για  πρώτη  φορά  μετά  τον  Β΄  Παγκόσμιο  Πόλεμο τα
σύνορα στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα σήμερα, μπορεί κανείς να τους έχει εμπιστοσύνη; 
Καμιά εμπιστοσύνη δεν μπορεί να δείξει  κανείς σ’ αυτούς που βομβάρδιζαν νοσοκομεία και

άμαχους πολίτες γιατί απλά διεκδικούσαν το δικαίωμα ως λαός να ζει χωρίς « κηδεμόνες ».
Αυτή η σημαντικότατη πλευρά του ζητήματος μένει στο απυρόβλητο από τους διοργανωτές των

συλλαλητηρίων. Κρύβουν την ουσία του προβλήματος και περιορίζουν το ζήτημα κυρίως στο όνομα. 
Αποκρύπτεται η ιμπεριαλιστική πολιτική του « διαίρει και βασίλευε » και στα Βαλκάνια, που

υποδαυλίζει  τον  εθνικισμό  και  εκμεταλλεύεται  τα  υπαρκτά  ή  και  τα  ανύπαρκτα  μειονοτικά
προβλήματα. 
 Ο στόχος της πολιτικής αυτής είναι ο διαμελισμός κρατών, η αποσταθεροποίηση, η δημιουργία

προτεκτοράτων και η αλλαγή συνόρων στην ευρύτερη περιοχή. 



ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

ΝΑΤΟ – Η.Π.Α. και Ε.Ε. προετοιμάζουν νέα επικίνδυνα σχέδια για να ενισχύσουν την παρουσία
τους απέναντι στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία, την Κίνα και άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. 

 Μεθοδεύουν τον διαμελισμό κρατών όπως η Συρία, στηρίζουν και ενισχύουν το κράτος του
Ισραήλ και κλιμακώνουν την επίθεση κατά του Παλαιστινιακού λαού. 

 Προωθούν διχοτομική λύση στο Κυπριακό και ενισχύουν με τη στάση τους την αμφισβήτηση
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στο Αιγαίο, από την Τουρκία. 

Αποτελούν  συνεχή  κίνδυνο  για  την  ειρήνη,  την  εδαφική  ακεραιότητα  των  κρατών  και  την
ασφάλεια των λαών.
Τα συγκεκριμένα γεγονότα, η ιστορική διαδρομή, η τουρκική επέμβαση στην Κύπρο το 1974,

καθώς και όλη η μέχρι σήμερα εμπειρία αναφορικά με τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία
( με την οποία είμαστε « σύμμαχοι » μέσα στο ΝΑΤΟ ), επιβεβαιώνουν ότι το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε.
κάθε άλλο παρά εξασφαλίζουν  τα  σύνορα της  Ελλάδας,  τα κυριαρχικά της  δικαιώματα,  την
ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. 
Η αντιλαϊκή κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. διευρύνει με πιο έντονους ρυθμούς, την πολιτική των

προηγούμενων κυβερνήσεων. Με τη λεγόμενη  « γεωστρατηγική της αναβάθμιση »  διεκδικεί για
λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου, μεγαλύτερο μερίδιο απ’ το πλιάτσικο σε βάρος των λαών. 

 Επεκτείνει τις αμερικανοΝατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα. 

 Δαπανά  τεράστια  ποσά,  που  χρυσοπληρώνει  ο  ελληνικός  λαός, για  την  αγορά  Νατοϊκού
πολεμικού υλικού. 

 Αναβαθμίζει  τη  συνεργασία  με  κυβερνήσεις  κρατών  -  δολοφόνων, όπως  το  Ισραήλ  και  η
Σαουδική Αραβία. Βάζει τον ελληνικό λαό σε μεγάλους κινδύνους. 

Η νέα κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο ( σύγκρουση τουρκικού σκάφους
με  ελληνικό,  προσπάθεια  αποκλεισμού  των  νησίδων  Ίμια  από  τουρκικά  πλοία  ),  απαιτεί
επαγρύπνηση.      
Αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την αναγκαιότητα, να δυναμώσει η πάλη για αποδέσμευση από

τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες. 
Οι λαοί των Βαλκανίων, όπως και όλοι οι λαοί, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε μεταξύ τους. 
Οι πυροσβέστες, οι ένστολοι υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων,

όπως κάθε εργαζόμενος, κάθε άνθρωπος του λαού, κάθε αγνός πατριώτης,  έχουμε κοινό συμφέρον
να  αγωνιστούμε  ενάντια  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  στο  ΝΑΤΟ,  στις  Η.Π.Α.  και  τους  άλλους
ιμπεριαλιστές. 
Δεν έχουμε θέση σε συλλαλητήρια που προβάλουν τη μισή αλήθεια, αποκρύπτουν την ουσία του

προβλήματος και προωθούν εθνικιστικές, αλυτρωτικές και σοβινιστικές θέσεις. Σε συλλαλητήρια
στα οποία συμμετέχουν συντεταγμένα, το ναζιστικό εγκληματικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής και
άλλες φασιστικές και μισαλλόδοξες οργανώσεις.
 Λέμε  ΟΧΙ στη διαίρεση των  λαών. Φιλία -  Αλληλεγγύη και κοινή -  συντονισμένη πάλη,

ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών.
 Όχι στην ένταξη της Π.Γ.Δ.Μ. στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.,  που εμπλέκουν τις χώρες και τους

λαούς  στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους τους.
 Να αγωνιστούμε για τις πραγματικές ανάγκες μας και ενάντια στις κυβερνήσεις των χωρών

που χαράζουν την πολιτική  τους  σύμφωνα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου,  σε  βάρος των
δικών μας συμφερόντων. 

 Να  προασπίσουμε  τα  κυριαρχικά  δικαιώματα  των  κρατών και  να  διεκδικήσουμε  την
αποδέσμευση από ΝΑΤΟ – Ε.Ε. και κάθε άλλη ιμπεριαλιστική ένωση.

 Μόνο η κοινή πάλη των λαών, μπορεί να διώξει τους ιμπεριαλιστές από τα Βαλκάνια και την
ευρύτερη  περιοχή. Μπορεί  να  ανατρέψει  το  σύστημα  που  γεννά  τη  φτώχεια  και  τους
πολέμους και να δημιουργήσει μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία των κρατών, υπέρ των λαών.



Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Η Εκτελεστική Γραμματεία


