
Ό
λος ο ακροδεξιός και φασιστικός συρφετός, με
την κάλυψη της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθεί να
σηκώσει κεφάλι τυλιγμένος με την ελληνική ση-

μαία και κραυγάζοντας για τη Μακεδονία. 

• Οι Σαμαροβενιζέλοι που λεηλάτησαν τους μισθούς και
τις συντάξεις μας για χάρη των τραπεζιτών, ντόπιων και
διεθνών, τώρα παριστάνουν τους εξεγερμένους για το
“όνομα της Μακεδονίας”. 
• Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν μπορεί να τους βου-

λώσει το στόμα γιατί συνεχίζει και εφαρμόζει τη δική τους
πολιτική και με τα Μνημόνια και με τη συμφωνία Τσίπρα-
Ζάεφ που προσπαθεί να κάνει τη γειτονική χώρα ελληνικό
“δορυφόρο” με τις πλάτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. 
• Μόνο το εργατικό κίνημα και η Αριστερά μπορούν να

δώσουν απάντηση και γνήσια εναλλακτική λύση σε αυτές
τις προκλήσεις.

Πάνω από 25 χρόνια τώρα, η γειτονική Δημοκρατία της Μα-
κεδονίας βρίσκεται κάτω από την πίεση εκβιασμών από τον
ελληνικό καπιταλισμό και τις κυβερνήσεις του. Απαιτώντας να
αλλάξει όνομα κατάφεραν να διεκδικούν συνεχώς ανταλλάγ-
ματα. Αυτή την πολιτική ξεκίνησε ο Σαμαράς σαν υπουργός
εξωτερικών του πατέρα Μητσοτάκη και συνέχισε το ΠΑΣΟΚ
με το εμπάργκο του 1995. Έτσι κέρδισαν οι έλληνες καπιταλι-
στές να εξαγοράζουν ό,τι ιδιωτικοποιήθηκε στα Σκόπια όλα
αυτά τα χρόνια: πετρέλαια, τράπεζες, σουπερμάρκετ...

Δεν τους αρκεί, όμως, το γεγονός ότι έκαναν τα Σκόπια
οικονομικό δορυφόρο του ελληνικού καπιταλισμού. Θέ-
λουν να γίνει και γεωστρατηγικός δορυφόρος με την έντα-
ξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ κάτω από τις δικές τους φτε-
ρούγες. Όταν ο Τσίπρας δηλώνει ότι χάρη στη συμφωνία
που έφτιαξε με τον Ζάεφ, η Ελλάδα γίνεται “ηγετική δύνα-
μη” στα Βαλκάνια αυτό που εννοεί είναι ότι η “Δημοκρατία
της Βόρειας Μακεδονίας” πρέπει να ακολουθεί πιστά την
ελληνική εμπλοκή στις ιμπεριαλιστικές εξορμήσεις του
Τραμπ και στις πολεμικές συνεργασίες με το Ισραήλ.

Μέσα σε συνθήκες οξυμένων ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών στην περιοχή, όπου ΗΠΑ και Ρωσία άλλοτε συνεργά-
ζονται και άλλοτε συγκρούονται για τον έλεγχο της Συρίας
και της Μέσης Ανατολής αλλά και για τον έλεγχο των
ενεργειακών αγωγών από την Ασία προς την Ευρώπη, οι

γεωπολιτικές απαιτήσεις του ελληνικού καπιταλισμού είναι
άλλη μια εστία έντασης των ανταγωνισμών και κλιμάκω-
σης των αντεργατικών επιθέσεων. Η γεωπολιτική δορυφο-
ροποίηση των Σκοπίων φέρνει νέες κόντρες με τις αντί-
στοιχες βλέψεις του τούρκικου καπιταλισμού, νέο γύρο
εξοπλισμών με μαχητικά αεροπλάνα και φρεγάτες.

Είναι κοροϊδία μετά από όλα αυτά να κραυγάζει ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης την ώρα που ο Κοτζιάς υλοποιεί την πο-
λιτική του Καραμανλή και της Ντόρας Μπακογιάννη. Είναι
μαύρη αντίδραση να βγαίνουν ακροδεξιοί με πλακάτ “Τσί-
πρα παραιτήσου, μόνο οι πούστηδες σε στηρίζουν”. Είναι
έγκλημα να δίνουν όλοι αυτοί την ευκαιρία στους δολοφό-
νους νεοναζί της Χρυσής Αυγής να βγαίνουν στο δρόμο.

Γ ι' αυτό, η θέση όλης της Αριστεράς πρέπει να είναι
ξεκάθαρη. Δική μας υπόθεση είναι να πούμε:

• Όχι στην πατριδοκαπηλεία, να απομονώσουμε τα εθνικι-
στικά συλλαλητήρια. 

• Να αποκηρύξουμε τους εκβιασμούς για αλλαγή ονόμα-
τος και συντάγματος των γειτόνων. Αναγνώριση της Δημο-
κρατίας της Μακεδονίας με το όνομα και το Σύνταγμα που
έχουν επιλέξει.

• Είναι συμφέρον των εργατών να συνδέσουμε την αντί-
σταση στα Μνημόνια με την αντίσταση στις γεωστρατηγι-
κές φιλοδοξίες των καπιταλιστών. Η ΕΕ λεηλάτησε τις
συντάξεις μας εδώ, το ίδιο θα κάνει και στα Σκόπια. Το
ΝΑΤΟ σήμανε χούντες και πολέμους, οι εργάτες και στις
δυο μεριές των συνόρων δώσαμε και δίνουμε κοινές μά-
χες ενάντια σε όλα αυτά. 

• Οι εργάτες των Βαλκανίων είναι ταξικά αδέρφια μας και
έχουν το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζονται όπως θέλουν.

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στηρίξαμε και στηρίζουμε αυτή τη διεθνιστική
απάντηση της Αριστεράς ακόμη και όταν η δεξιά και η
ακροδεξιά μας έσερναν στα δικαστήρια για “εσχάτη προ-
δοσία” πριν από 26 χρόνια. Συνεχίζουμε σήμερα στον ίδιο
δρόμο και σας καλούμε να παλέψουμε μαζί.

Πάρτε μέρος στις εκδηλώσεις για τα 32 χρόνια της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης “Για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευ-
ση, καταπίεση και πόλεμο”.

ΕΙΡΗΝΗ με τους γείτονες 
-ΠΟΛΕΜΟ στα Μνημόνια

ΣΤΟΠ στην πατριδοκαπηλεία
ΟΧΙ στα εθνικιστικά συλλαλητήρια

•  www.ergatiki.gr 
• ergatiki@otenet.gr
• τηλ. 210 52 21509


