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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΣ ΣTO 
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επισηµαίνει ότι η πρόσφατη µονοµερής ανεξαρτητοποίηση - απόσχιση 

του Κοσσυφοπεδίου από τη Σερβία καθώς και η  κινητικότητα που παρατηρείται τελευταία για το 
όνοµα της ΠΓ∆Μ είναι γεγονότα που καθοδηγούνται και ενθαρρύνονται από τους ιµπεριαλιστικούς 
κύκλους και απειλούν σοβαρά τη σταθερότητα και την ειρήνη µεταξύ των λαών  της ευρύτερης 
περιοχής µας. 

 Όλες αυτές οι εξελίξεις έρχονται ως συνέχεια και ως συνέπεια του ιµπεριαλιστικού πολέµου 
των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατά της Γιουγκοσλαβίας το 1999. Οφείλονται σε επιλογές που 
σχεδιάζονται και πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής του «διαίρει και βασίλευε», 
υπηρετούν τα πολιτικοοικονοµικά και γεωστρατηγικά συµφέροντα αυτών των δυνάµεων, οξύνουν 
τους µεταξύ τους ανταγωνισµούς, προοιωνίζονται νέες αλλαγές συνόρων, µε τον  κατακερµατισµό 
της εδαφικής ακεραιότητας κρατών της βαλκανικής και, αναπόφευκτα, ανοίγουν ένα νέο  φαύλο 
κύκλο  πολεµικών  συγκρούσεων και νέων ιµπεριαλιστικών  επεµβάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο 
εντάσσεται και η πρόσφατη απόφαση της ΕΕ, µε τη σύµφωνη γνώµη και της κυβέρνησης της χώρας 
µας, να αποστείλει νέα στρατιωτική δύναµη στο Κοσσυφοπέδιο που θα  στηρίξει, ουσιαστικά,  την 
«απόφασή του», µε την οποία αποσχίσθηκε  από τη Σερβία.  

  Συνυφασµένο µε τα παραπάνω είναι και το ζήτηµα της ονοµασίας της ΠΓ∆ της 
Μακεδονίας, που ανακινείται µε όργανο  τον ειδικό µεσολαβητή του ΟΗΕ Μ. Νίµιτς σε µια 
κατεύθυνση που δεν µπορεί να είναι αποδεκτή από τους λαούς. Αυτό που προέχει για τους 
ιµπεριαλιστές των ΗΠΑ και της Ε.Ε είναι η χρησιµοποίηση  και αυτής της χώρας ως προτεκτοράτου 
τους, ώστε µαζί µε το Κοσσυφοπέδιο να διασφαλίζουν αποτελεσµατικότερα τα ιδιοτελή 
συµφέροντά τους στην περιοχή των Βαλκανίων. 

Όλα αυτά αναδεικνύουν και τις τεράστιες ευθύνες των πολιτικών δυνάµεων που συνέπραξαν 
στη διάλυση  της Γιουγκοσλαβίας και στον  επεκτατικό πόλεµο εναντίον της. Μεγάλες είναι, επίσης, 
οι πολιτικές ευθύνες και των κυβερνήσεων της χώρας µας,  που έστειλαν και διατηρούν ελληνικά 
στρατεύµατα στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου.  
 Ο εκπαιδευτικός κόσµος της χώρας µας, καταγγέλλοντας τους αίτιους και συνυπαίτιους 
αυτών των επικίνδυνων εξελίξεων στην περιοχή των Βαλκανίων, δηλώνει ότι θα συµµετάσχει σε 
πρωτοβουλίες και ενέργειες, ώστε να αποτραπούν και να ανατραπούν οι ιµπεριαλιστικοί 
σχεδιασµοί. Στην κατεύθυνση αυτή 

Απαιτούµε 
 

• να µην αναγνωριστεί από την κυβέρνηση το νέο προτεκτοράτο του Κοσσυφοπεδίου, 
• να επιστρέψουν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάµεις που ως  δυνάµεις επέµβασης  

εδρεύουν εκεί αλλά και όπου αλλού.  
 

 


