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Ο

ι πρώτες προτάσεις για τον συµβιβασµό στην ονοµασία του γειτονικού µας
κράτους των Σκοπίων πέφτουν ήδη στο
τραπέζι, ενώ επίκειται ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά στην ΠΓ∆Μ στα τέλη Αυγούστου. Η Αθήνα, όπως αποκαλύπτει σήµερα η Realnews, προτείνει στο παρασκήνιο το
όνοµα «Μακεδονία του Βαρδάρη», εκτιµώντας
ότι ο γεωγραφικός προσδιορισµός αποκλείει τα
αλυτρωτικά αιτήµατα της γειτονικής χώρας. Ως
εναλλακτική πρόταση επανήλθε και το όνοµα
«∆ηµοκρατία των Σκοπίων», που όµως η ηγεσία
της ΠΓ∆Μ έχει αποκλείσει κατά το παρελθόν.
Η συγκεκριµενοποίηση του ονόµατος δεν συ-

Ο νέος πρωθυπουργός των
Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ, με
τον γενικό γραμματέα του
ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ

«Μακεδονία του Βαρδάρη»
η πρόταση της Αθήνας στα Σκόπια
ζητήθηκε, σύµφωνα µε τις δύο πλευρές τουλάχιστον, στην πρόσφατη συνάντηση του Νίκου
Κοτζιά µε τον οµόλογό του Νίκολα Ντιµιτρόφ,
όµως είναι σε γνώση και της ηγεσίας των Σκοπίων και του ειδικού διαµεσολαβητή των Ηνωµένων Εθνών Μάθιου Νίµιτς, ο οποίος προγραµµατίζει ταξίδι στις δύο χώρες, εφόσον σταθεροποιηθεί η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ.
Αρµόδιες κυβερνητικές πηγές εκτιµούν ότι
το θέµα του ονόµατος των Σκοπίων θα συζητηθεί ουσιαστικά µετά τις γερµανικές εκλογές,
καθώς -όπως τονίζουν- το συγκεκριµένο πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί µόνο από τις Ηνωµένες Πολιτείες, καθώς το Βερολίνο παίζει σηµαντικό ρόλο στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον
επί διακυβέρνησης Τραµπ αποσύρει δυνάµεις,
τις οποίες και µεταφέρει στη Μέση Ανατολή και
τον αραβικό κόσµο.
Ούτως ή άλλως, το κύριο ζητούµενο για Ουάσιγκτον και Βερολίνο είναι η σταθεροποίηση
της κυβέρνησης του Ζ. Ζάεφ, την οποία πολλοί

Η «R»
αποκαλύπτει
το όνοµα µε τον
γεωγραφικό
προσδιορισµό
που έπεσε στο
τραπέζι για τον
συµβιβασµό
µε το γειτονικό
κράτος

στα Σκόπια, και κυρίως ο Νίκολα Γκρούεφσκι και οι υποστηρικτές του, θεωρούν ως «παρένθεση». Στην κατεύθυνση αυτή τόσο η Ευρωπαϊκή Ενωση όσο και οι ΗΠΑ πιέζουν για ένταξη της
ΠΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ, έστω και χωρίς τη λύση του ονόµατος µε την
προσωρινή ονοµασία που διαθέτει σήµερα στον οργανισµό των
Ηνωµένων Εθνών. Ο υπουργός Εξωτερικών, Ν. Κοτζιάς, διεµήνυσε στον Ν. Ντιµιτρόφ, κατά τη συνάντηση που είχαν την περασµένη Τετάρτη στην Αθήνα, ότι προκειµένου να άρει η Αθήνα το βέτο για την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ, χρειάζεται να υπάρξει οριστική λύση του ονόµατος. Η Αθήνα κατανοεί ότι η νέα κυβέρνηση των Σκοπίων δεν είναι αρκετά σταθεροποιηµένη, προκειµένου να καθίσει στο τραπέζι για έναν συµβιβασµό στο όνοµα, πλην όµως δεν θα επιτρέψει να χρησιµοποιηθεί η κατάσταση στο εσωτερικό των Σκοπίων για να ενταχθεί η γειτονική µας χώρα στο ΝΑΤΟ χωρίς λύση του ονόµατος.
Τον Αύγουστο, πάντως, όπως αποκαλύπτει σήµερα η «R», θα
επισκεφθεί τα Σκόπια ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς, σε µία προσπάθεια να διατηρηθεί το καλό κλίµα που δηµιουργείται µεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Επίκεντρο, το θέµα
της προώθησης των µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης, στο
οποίο τα Σκόπια φέρεται να συναινούν. «Θα βάλουµε πολύ κρέ-

Ζητούµενο οι αντοχές
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η άποψη
του ΠΑΝΑΓΗ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Η ΔΙΑΜΑΧΗ με την πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας για το θέμα του
ονόματος κρατάει σχεδόν 30 χρόνια. Η Ελλάδα
δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να τη
χάσει, πέραν όλων των άλλων πλέον και για
λόγους αυτοσεβασμού και πρεστίζ της χώρας.
Υπό αυτήν την έννοια, ήταν απολύτως θεμιτή η
πρωτοβουλία της κυβέρνησης Καραμανλή το 200708 να προσπαθήσει να επιβάλει στα Σκόπια έναν
συμβιβασμό ενόψει της προσπάθειάς τους να
ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Η επιθυμία των Σκοπίων ήταν
ο ισχυρότερος μοχλός πίεσης που διέθετε η Αθήνα,
η οποία τον χρησιμοποίησε με διπλή στρατηγική.
Πρώτον, έκανε το συναινετικό βήμα, αποδεχόμενη
μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό
για όλες τις χρήσεις, δεύτερον απείλησε με βέτο

αν ο συμβιβασμός δεν γινόταν δεκτός. Δυστυχώς,
ο τότε πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι, είχε
αποφασίσει να παίξει το εθνικιστικό χαρτί ως το τέλος.
Η Ελλάδα έβαλε βέτο. Πήρε στο Βουκουρέστι τη
δεύτερη καλύτερη λύση για τη συνολική διπλωματική
προσπάθεια, μια απόφαση πως η ΠΓΔΜ θα δεχόταν
πρόσκληση από το ΝΑΤΟ μόνο αφού λυθεί το
θέμα της ονομασίας. Θα προτιμούσε την πρώτη,
να είχε επιβάλει στα Σκόπια τον συμβιβασμό. Ο
νέος πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, ξέρει πως δεν
θα κερδίσει από το εθνικιστικό χαρτί και επιθυμεί
διακαώς την ένταξη σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. Αυτό ανοίγει
τον δρόμο για μια νέα προσπάθεια στα πρότυπα του
2007-08. Το αν θα ευοδωθεί, ωστόσο, εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τις αντοχές της κυβέρνησης Ζάεφ
στο εσωτερικό των Σκοπίων.

ας στο συγκεκριµένο θέµα», φέρεται να είπε
στον Ν. Κοτζιά ο οµόλογός του Ν. Ντιµιτρόφ.
Καθοριστική για τις εξελίξεις στην περιοχή
αναµένεται να είναι και η επίσκεψη του γενικού γραµµατέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενµπεργκ
στα Σκόπια εντός του καλοκαιριού, καθώς από
τον χώρο των δυτικών Βαλκανίων η µόνη χώρα η οποία έχει µείνει εκτός Βορειοατλαντικής
Συµµαχίας είναι η ΠΓ∆Μ, από τη στιγµή που η
Σερβία δεν επιθυµεί κάτι τέτοιο, ενώ ούτε καν
συζητείται η ένταξη της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης
και του Κοσόβου.
Αίσθηση προκάλεσε η σκληρή στάση που
κράτησε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στη συνάντηση που είχε µε
τον υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων την περασµένη Τετάρτη. «∆εν καταλαβαίνω τη στάση
σας. Σας ωφέλησε έως τώρα σε τίποτα η αδιαλλαξία σας; Αλλες γειτονικές χώρες επιβουλεύονται την κυριαρχία σας και την ακεραιότητά
σας. Η Ελλάδα θα είναι δίπλα σας και θα συµβάλει στην ένταξή σας στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.
εφόσον υπάρξει οριστική λύση στο θέµα του
ονόµατος. ∆ιδαχθείτε από τη στάση ενός παλιού κοµµουνιστή, όπως ήταν ο Κίρο Γκλιγκόροφ, δεν θα χάσετε», φέρεται να είπε στον Ν.
Ντιµιτρόφ, σε συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Οι εκλογές στην Αλβανία
Το τοπίο στα Βαλκάνια, πάντως, αναµένεται να
σταθεροποιηθεί περισσότερο, έστω και προσωρινά, µετά τις εκλογές στην Αλβανία, ιδίως
εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και στα Τίρανα σχηµατιστεί κυβέρνηση µεγάλου συνασπισµού. Ο Εντι Ράµα, άλλωστε, και σύµφωνα πάντοτε µε τις δηµοσκοπήσεις, δεν φαίνεται να κερδίζει αυτοδυναµία, µε Ουάσιγκτον
και Ευρωπαϊκή Ενωση να πιέζουν τόσο αυτόν
όσο και τον βασικό του αντίπαλο της ∆εξιάς να
συγκυβερνήσουν. Μία τέτοια εξέλιξη εκτιµάται
ότι θα συµβάλει περισσότερο στη σταθεροποίηση των Σκοπίων.

