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Ν
α µην κυρώσει το πρωτόκολλο ένταξης 
των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ απειλεί η Αγκυ-
ρα, σε περίπτωση που η γειτονική χώ-

ρα δεν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της, να της 
παραδώσει «γκιουλενιστές», αλλά και να κλεί-
σει σχολεία που η κυβέρνηση Ερντογάν θεωρεί 
ότι τα έχουν ιδρύσει και τα λειτουργούν «γκιου-
λενιστές». Αυτό ήταν το µήνυµα που µετέφερε 
στην πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας 
ο Τούρκος υπουργός Αµυνας Χουλουσί Ακάρ, 
ο οποίος πήγε στα Σκόπια την εποµένη της επί-
σκεψης του Αλέξη Τσίπρα. 

Ο κ. Ακάρ είχε συναντήσεις µε το σύνολο της 
πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, είδε, εκτός 
από την οµόλογό του, τον πρωθυπουργό Ζό-
ραν Ζάεφ, τον Πρόεδρο Γκιόργκε Ιβανόφ και 
τον πρόεδρο της Βουλής Ταλάτ Τζαφέρι. Σύµ-
φωνα µε διπλωµατικές πηγές, το ενδιαφέρον 
του δεν εστιάστηκε κυρίως στις συµφωνίες αµυ-
ντικής συνεργασίας ανάµεσα στην Ελλάδα και 
τα Σκόπια, αλλά στους «γκιουλενιστές» που βρί-
σκονται στη χώρα. Μάλιστα, ο κ. Ακάρ έδωσε 
στους συνοµιλητές του και µια λίστα µε ονό-
µατα προσώπων των οποίων την έκδοση ζητά 
η Τουρκία, ενώ έθεσε το θέµα ευθέως και στις 
δηµόσιες δηλώσεις του. 

«Αγκάθι» τα ιδιωτικά σχολεία
Για το θέµα αναγκάστηκε να κάνει δηλώσεις και 
ο Ζ. Ζάεφ, ο οποίος είπε πως η χώρα του πα-
ρακολουθεί τα επιχειρήµατα της Τουρκίας και 
προσπάθησε να αποκρούσει την τουρκική πί-
εση για άµεσες απελάσεις, λέγοντας ότι το θέ-
µα θα λυθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπουν η 
νοµοθεσία της Βόρειας Μακεδονίας και το δι-
εθνές δίκαιο. «Αγκάθι» για τη σκοπιανή κυβέρ-
νηση είναι, ωστόσο, και τα τουρκικής ιδιοκτη-
σίας ιδιωτικά σχολεία στα οποία φοιτούν πολ-
λοί Σκοπιανοί (όχι µόνο µουσουλµάνοι), που 
προσφέρουν αναβαθµισµένη εκπαίδευση σε 
τιµές πολύ πιο προσιτές από ό,τι τα αγγλόφω-
να. Η Τουρκία θεωρεί ότι είναι επιχειρήσεις 
«γκιουλενιστών» και αξιώνει να κλείσουν, κάτι 
που φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση την κυβέρ-
νηση Ζάεφ απέναντι σε ξένους επενδυτές. Σύµ-
φωνα µε σκοπιανές πηγές, ο κ. Ακάρ απείλησε 
τους Σκοπιανούς συνοµιλητές του πως, αν δεν 
ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις, η Αγκυρα 
δεν θα υπογράψει το πρωτόκολλο ένταξης στο 
ΝΑΤΟ. Αυτή η απειλή, µάλιστα, διέρρευσε και 
σε σκοπιανά ΜΜΕ. 

Στην Αθήνα, πάντως, η κυβέρνηση είναι πο-
λύ ικανοποιηµένη από την επίσκεψη που πραγ-
µατοποίησε στα Σκόπια ο Αλ. Τσίπρας και τη 
χαρακτηρίζει σηµείο καµπής για τον τρόπο µε 
τον οποίο αντιλαµβάνονται οι πολίτες τη συµ-
φωνία των Πρεσπών. Κυβερνητικές πηγές λένε 
ότι το ταξίδι επισφράγισε την ουσιαστικά θετική 
ατζέντα που µπορεί να οικοδοµηθεί.

«Αρση της αβεβαιότητας»
Κυβερνητικά στελέχη δίνουν έµφαση στο γε-
γονός ότι 140 κορυφαία ελληνικά επιχειρηµα-
τικά στελέχη ταξίδεψαν στα Σκόπια και ανα-
δεικνύουν τις δηλώσεις των επιχειρηµατιών, 
οι οποίοι τόνισαν ότι οι επενδύσεις στη Βόρεια 
Μακεδονία θα προχωρήσουν περαιτέρω, κα-
θώς η αβεβαιότητα ανάµεσα στις σχέσεις των 
δύο χωρών έχει αρθεί. Σε ό,τι αφορά το θέµα 
των εµπορικών σηµάτων, υποστηρίζουν ότι 
για πρώτη φορά το θέµα αυτό µπαίνει σε δι-
αδικασία επίλυσης µε τη συµφωνία των Πρε-
σπών, καθώς στα Σκόπια υπήρξε απόφαση να 
συσταθεί άµεσα, στις 15 Μαΐου, η σχετική επι-
τροπή. Πάντως, από την κυβέρνηση αναγνω-
ρίζεται ότι πρόκειται για ένα δύσκολο κεφά-
λαιο, γι’ αυτό και η επιτροπή θα αποτελείται 
από διεθνή οµάδα ειδικών και από εκπροσώ-
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Αθέατες όψεις των Πρεσπών
Η ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ προοπτική των οικονομικών-αναπτυξι-
ακών ωφελημάτων, που κατά την κυβέρνηση έφερε η 
συμφωνία των Πρεσπών σε ελληνικές επιχειρήσεις, θα 
επιτύχει, άραγε, να ισοσκελίσει τις απώλειες και τις αρ-
νητικές εντυπώσεις που προκάλεσε η αναγνώριση του 
κράτους των Σκοπίων ως Βόρεια Μακεδονία και των 
κατοίκων του ως έθνους Μακεδόνων; Πειθόμεθα ότι 
θα έρθει «ανάπτυξη» μέσω Σκοπίων, ενώ οι υποδομές 
της χώρας μας εκποιούνται κομμάτι-κομμάτι για να 
μειωθεί το χρέος και οι περιουσίες των Ελλήνων αλ-
λάζουν χέρια, γιατί βρεθήκαμε να αδυνατούμε να ισο-
σκελίσουμε τα έσοδα με τα έξοδα λόγω εξοντωτικής 
υπερφορολόγησης; Ισως και να πείθει -δεν ξέρω- το 
επιχείρημα αυτό, αλλά μόνο όσους τέλος πάντων δεν 
πολυνοιάζονται για τα ιστορικά εθνικά δίκαια των λα-
ών. Γιατί κάθε λαός έχει και τα «δίκαιά» του. Δεν συ-
νηθίζεται να τα απαλλοτριώνει υπό οικονομικό σκεπτι-
κό. Ο ελληνικός λαός, λοιπόν, διαμόρφωσε με αίμα 
και θυσίες ιστορικό δικαίωμα επί της Μακεδονίας ένα-
ντι Βουλγάρων, ακόμα και Σέρβων. Θυμίζω ότι στην 
οθωμανική απογραφή του 1905 δεν βρέθηκε κανένας 
«εθνικά Μακεδόνας». Βρέθηκαν Ελληνες κατά πλειο-
ψηφία, Βούλγαροι, Εβραίοι και Σέρβοι στα μέρη αυτά. 
Στην απογραφή του Βασιλείου της Σερβίας του 1921, 
πάλι δεν βρέθηκε κανένας «εθνικά Μακεδόνας». Η 
συμφωνία των Πρεσπών, λοιπόν, ανατρέπει ιστορικά 
κεκτημένα. Αφού αποδεχτήκαμε δι’ αυτής ξεχωριστό 
έθνος «Μακεδόνων», μη υπαρκτό! Το «δεν εγκλωβιζό-

μαστε από την ιστορία, διδασκόμαστε από αυτήν, αλ-
λά και φτιάχνουμε την δική μας ιστορία», που είπε ο 
πρωθυπουργός, δεν σημαίνει ότι όλα αυτά μπορεί να 
παραβλέπονται. Οι Σκοπιανοί, που δεν ήσαν έθνος και 
ιστορικό δικαίωμα επί της Μακεδονίας δεν είχαν -ει-
δικά αφού με πολεμικές συρράξεις χαράχθηκαν «σύ-
νορα»- φτάνουν εντέλει να μπορούν να «ετεροκαθορι-
στούν» διεθνώς, όπως λέμε στη σημερινή γλώσσα αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, ως Μακεδόνες! Δεν θα έπρε-
πε να μας ενδιαφέρει ούτε αυτό; Εμείς οι αντιδρώ-
ντες εγκλωβιζόμαστε, πράγματι, από τέτοια «δίκαια». 
Δεν τα αφήνουμε στην άκρη με τόση ευκολία! Αλλω-
στε, κανείς λαός δεν το κάνει. Τώρα οι «γείτονες» ζη-
τούν σε επίπεδο διεθνούς περιβάλλοντος από το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο να αναγνωρίσει την Εκκλησία 
των ως αυτοκέφαλη, κατά το ουκρανικό παράδειγμα. 
Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι: η συμφωνία των 
Πρεσπών έλυσε κι αυτό το θέμα; Το ερώτημα -καλύτε-
ρα διατυπωμένο- είναι, ανεξάρτητα κι από το τι θα κά-
νει το Πατριαρχείο, αν μέσω της «θρησκευτικής ελευ-
θερίας» ως ανθρωπίνου δικαιώματος κατοχυρώσουν 
οι γείτονες στην Ε.Ε., που θα τους δεχτεί, δικαίωμα 
να ιδρύσουν εκκλησίες «Μακεδόνων» στη χώρα μας, 
όπως «άλλοι» ήδη έχουν πετύχει να ιδρυθούν. Πολύ 
περισσότερο λόγω και της θρησκευτικής ουδετερότη-
τάς μας! Θα μπορέσουμε, τότε, να τους το αρνηθούμε; 
Οπότε έλυσε προβλήματα η «συμφωνία» αυτή ή ακόμη 
περισσότερα αναμένεται να δημιουργήσει;
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πους των δύο χωρών και καλείται να βρει λύσεις µε βάση τους διε-
θνείς και ενωσιακούς κανόνες.

Επιπλέον, από την κυβέρνηση λένε ότι ο Αλ. Τσίπρας έθεσε στον Ζ. 
Ζάεφ το θέµα που είχε προκύψει µε την καµπάνια της Βόρειας Μα-
κεδονίας σε έκθεση οινοποιίας στη Γερµανία, µε τον οµόλογό του 
να παραδέχεται το λάθος και να δεσµεύεται για άµεση διόρθωσή 
του. Συγκεκριµένα, ο κ. Ζάεφ φέρεται να δεσµεύτηκε ότι από εδώ 
και στο εξής σε όλες τις καµπάνιες θα αναγράφεται µε σαφήνεια η 
χώρα προέλευσης των προϊόντων.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού συνοδεύ-
τηκε από µια σειρά συµφωνιών, οι οποίες επι-
σφραγίζουν τον σηµαντικό ρόλο που αναλαµ-
βάνει η Ελλάδα. Για παράδειγµα, µε την αµυντι-
κή συµφωνία που υπεγράφη στα Σκόπια, η Ελ-
λάδα καταφέρνει να αντιστρέψει µια αρνητική 
κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί τις τελευταί-
ες δεκαετίες, δηλαδή τη διείσδυση της Τουρκί-
ας στη γειτονική χώρα σε στρατιωτικό επίπεδο. 

Σε σχέση µε το ζήτηµα που δηµιουργήθηκε 
µε το αεροδρόµιο «Μακεδονία», οι ίδιες πηγές 
τονίζουν ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 
ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 
που βρίσκεται εκτός του αεροδροµίου «Μακε-
δονία», στο Τρίλοφο της Μίκρας. «Το αεροδρό-
µιο “Μακεδονία” στη Θεσσαλονίκη παραµένει 
ως έχει και δεν άλλαξε ονοµασία, ούτε φυσικά 
θα αλλάξει», ξεκαθαρίζουν από την κυβέρνηση.


