Συλλαλητήριο και ονομασία πΓΔΜ. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. 89
Συντάχθηκε απο τον/την Βασίλειος Νικολόπουλος, Ταξχος ε.α.
Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2018 23:16 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2018 16:41

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Αριθμ. Πρωτ. 1/2018

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Αθήνα, 14 Ιαν. 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 89

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ), με αφορμή την εντατικοποίηση των
συζητήσεων για το όνομα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
(πΓΔΜ), τόσο στο διεθνές επίπεδο, όσο και στο εσωτερικό της χώρας μας, διερμηνεύοντας
και την βούληση των μελών της, κρίνει σκόπιμο να επισημάνει τα παρακάτω:
- Η θέση της Ομοσπονδίας, αναφορικά με το όνομα της γειτονικής χώρας, ταυτίζεται με
την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, η οποία δεν αποδέχεται τον όρο
Μακεδονία σε οποιοδήποτε μορφή, στο όνομα της γειτονικής χώρας. Έχει δε
εκφρασ
θεί δημόσια από τον Ιούλιο του 2017
και είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της.
- Είναι γεγονός δυστυχώς, ότι η Ελληνική πλευρά έχει ήδη αποδεχθεί από το 2008, την
χρήση του όρου «Μακεδονία» σε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό πριν από
τον όρο αυτό, που θα ισχύει έναντι όλων (erga omnes), για κάθε χρήση, εσωτερική και
διεθνή, χωρίς όμως υποχωρήσεις και δεσμεύσεις από την πλευρά της πΓΔΜ!!
Προβληματίζει άραγε την κυβέρνηση το γεγονός ότι ο κυρίαρχος, κατά τ΄ άλλα, λαός, στην
συντριπτική του πλειοψηφία είχε και έχει αντίθετη άποψη στο Εθνικό αυτό θέμα; Εφόσον
«Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους…»,
δεν θα έπρεπε να συμμορφωθεί ή τουλάχιστον να ζητήσει την έκφραση της λαϊκής
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βούλησης;
- Είναι αυτονόητο ότι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής είναι ευθύνη της εκάστοτε
κυβέρνησης και απαιτούνται προσεκτικοί και μελετημένοι χειρισμοί. Πώς όμως
διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της, όταν δεν υπάρχει επίσημα καταγεγραμμένη
εθνική στρατηγική, με προσδιορισμένα τα εθνικά συμφέροντα; Πώς αντιμετωπίζεται άραγε
η καπηλεία της ψευδεπίγραφης εθνότητας και το κεφάλαιο του αλυτρωτισμού της γείτονας
χώρας, ώστε να διασφαλισθεί η οικοδόμηση εμπιστοσύνης των δυο χωρών;
- Αυτονόητη είναι επίσης η ανάγκη εξεύρεσης λύσης και η αποφυγή διαιώνισης ενός
προβλήματος, αρκεί να είναι μια έντιμη λύση και όχι ένας έντιμος συμβιβασμός, με την
παρούσα μάλιστα πολιτική και γεωστρατηγική ευνοϊκή συγκυρία στην ευρύτερη περιοχή.
- Σχετικά με την προγραμματιζόμενη πραγματοποίηση της διαμαρτυρίας στην
Θεσσαλονίκη, οι ανακοινώσεις της οποίας έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, η Ομοσπονδία
έχει την άποψη ότι ουδείς και με οποιονδήποτε τρόπο έχει το δικαίωμα να στερήσει την
συνταγματικά κατοχυρωμένη, ελευθερία έκφρασης του λαού.

Μετά τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το καταστατικό της Ομοσπονδίας, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΠΟΣ καλεί τους Φορείς της Ομοσπονδίας, να προτρέψουν τα μέλη τους να
δώσουν το αγωνιστικό τους παρόν στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, την ΚΥΡΙΑΚΗ 21
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14.00
.
Σημείο προσυγκέντρωσης η κεντρική είσοδος της Διεθνούς Έκθεσης της
Θεσσαλονίκης, ώρα 13.30.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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