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Οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ και της Γερμανίας ήταν ο λόγος που ο Ζόραν 
Ζάεφ άλλαξε τη στάση του τις τελευταίες εβδομάδες και στη Σόφια 
αποδέχθηκε το erga omnes και τη συνταγματική αναθεώρηση
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Π
ροθεσμία έως το τέλος του χρόνου 
έχουν δώσει οι ΗΠΑ και η Γερμανία 
στον Σκοπιανό πρωθυπουργό Ζόραν 

Ζάεφ, ώστε να προχωρήσει σε δημοψήφι-
σμα για το νέο όνομα της χώρας και σε αλλα-
γή του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της Realnews, τόσο το Βερολίνο όσο και 
η Ουάσιγκτον κατέστησαν σαφές στην πολιτι-
κή ηγεσία των Σκοπίων ότι η αλλαγή του Συ-
ντάγματος της χώρας αποτελεί προϋπόθεση 
για την ένταξή της στους ευρωατλαντικούς 
θεσμούς. Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν ο λόγος 
που ο κ. Ζάεφ άλλαξε τη στάση του τις τελευ-
ταίες εβδομάδες και στη Σόφια αποδέχθηκε 
το erga omnes και τη συνταγματική αναθεώ-
ρηση, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επί-
τευξη συμφωνίας. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο, 
άλλωστε, πως στη Σόφια ο κ. Ζάεφ είχε συνά-
ντηση και με την καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ, 
με το ονοματολογικό να βρίσκεται στην κορυ-
φή της ατζέντας. 

Μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του με τον 
Αλέξη Τσίπρα στη Σόφια, ο κ. Ζάεφ εμφανίστη-
κε αισιόδοξος, λέγοντας ότι έχουν συμφωνήσει 
σε ένα σενάριο που μπορεί να ικανοποιεί και 
τις δύο πλευρές, ενώ ο πρωθυπουργός ήταν 
σαφώς πιο συγκρατημένος. «Διανύσαμε από-
σταση, αλλά δεν είμαστε ακόμη σε θέση να μι-
λήσουμε για συμφωνία», είπε ο Αλ. Τσίπρας. 
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι εξελίξεις 
στο ονοματολογικό εξαρτώνται τώρα κυρίως 
από την πλευρά των Σκοπίων και από το αν ο 
κ. Ζάεφ θα μπορέσει να κινητοποιήσει τις απα-
ραίτητες συμμαχίες στο εσωτερικό της χώρας 
του, ώστε να δρομολογήσει τα βήματα που θα 
καλύψουν τις ελληνικές απαιτήσεις.

Νέα συνάντηση
Αν τα καταφέρει, τότε οι δύο πρωθυπουργοί θα 
συναντηθούν ξανά (πιθανότατα στις Πρέσπες, 
για συμβολικούς λόγους) μέσα στον Ιούνιο για 
να συνομολογήσουν μια διεθνή συμφωνία που 
θα προβλέπει τη νέα ονομασία, καθώς και ότι 
τα Σκόπια δεσμεύονται αυτή να ισχύει για όλες 
τις χρήσεις (erga omnes) και ότι θα προχωρή-
σουν στις απαραίτητες συνταγματικές αλλαγές. 
Σε αντάλλαγμα, η Αθήνα θα δώσει το «πράσινο 
φως» για την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και 
για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
με την Ε.Ε. Αυτή τη συμφωνία ο κ. Ζάεφ θα τη 
θέσει σε δημοψήφισμα. Αν το κερδίσει, θα έχει 
ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια του (τη λαϊκή 
βούληση), ώστε να πιέσει την εθνικιστική αντι-
πολίτευση να συναινέσει στην αλλαγή του Συ-
ντάγματος. Οπως είναι γνωστό, ο κ. Ζάεφ χρει-
άζεται πλειοψηφία 2/3 για να προχωρήσει σε 
συνταγματική αναθεώρηση, κάτι που είναι ανέ-
φικτο χωρίς τη συναίνεση της αντιπολίτευσης. 

Το σκοπιανό Σύνταγμα προβλέπει συγκεκρι-
μένες προθεσμίες για την πραγματοποίηση δη-
μοψηφίσματος και συνταγματικής αναθεώρη-
σης, με αποτέλεσμα, αν η διαδικασία ξεκινήσει 
στο τέλος Ιουνίου, να ολοκληρωθεί το συντομό-

διεθνείς οργανισμούς και ότι η συμφωνία εί-
ναι άκυρη για την Αθήνα. Αν και καμία από τις 
δύο πλευρές δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της για 
το τι θα συμβεί με την ευρωατλαντική πορεία 
της ΠΓΔΜ έως το τέλος του χρόνου, διπλωμα-
τικές πηγές θεωρούν πιθανό να γίνουν με τη 
συναίνεση της Αθήνας κάποιες κινήσεις καλής 
θέλησης από το ΝΑΤΟ και κυρίως από την Ε.Ε. 
προς την πλευρά του κ. Ζάεφ, προκειμένου να 
τον διευκολύνουν στο εσωτερικό του μέτωπο. 

Στη συνάντηση με τον κ. Τσίπρα στη Σόφια, 
ο κ. Ζάεφ κατέθεσε μια νέα πρόταση για το 
όνομα της χώρας του, εκτός του πλαισίου Νι-
μιτς, το «Μακεδονία του Ιλιντεν» («Republika 
Ilindenska Makedonija»). Φέρεται να υποστή-
ριξε πως το εθνικιστικό VMRO δύσκολα μπο-
ρεί να απορρίψει αυτό το όνομα. Αν και οι Σκο-
πιανοί υποστηρίζουν πως η Ελλάδα δεν έφερε 
αντίρρηση, η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Τσί-
πρας δεν μπήκε σε αυτή τη συζήτηση και δεν 
έδωσε καμία απάντηση. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η ελληνική πλευρά κατέστησε σαφές ότι 
πρώτα θα υπάρξει η αποδοχή του erga omnes 
και της συνταγματικής αναθεώρησης και μετά 
θα συζητηθεί το όνομα. 

Πάντως, στο «Δημοκρατία του Ιλιντεν» η 
κυβέρνηση βλέπει και κάποιες θετικές πλευ-
ρές, όπως είναι η γεωγραφική διαφοροποίη-
ση από την ελληνική Μακεδονία και το ότι δεν 
αφήνει περιθώριο να γίνεται αναφορά στην 
αρχαία Ελλάδα, αφού αφορά εξέγερση Σλά-
βων κατά των Οθωμανών το 1903 και ουσια-
στικά στρέφεται και κατά της Τουρκίας. Ωστό-
σο, αυτά που την ανησυχούν είναι το αλυτρω-
τικό περιεχόμενο του όρου και οι δυσάρεστες 
μνήμες που ξυπνά. 

Προθεσμία στον Ζάεφ
Εως 31 Δεκεμβρίου 
ο Σκοπιανός 
πρωθυπουργός πρέπει 
να έχει προχωρήσει 
σε δημοψήφισμα και 
αλλαγή Συντάγματος για 
να ενταχθεί η ΠΓΔΜ 
στους ευρωατλαντικούς 
θεσμούς

«ΙλΙντεν» ονομάζεται στα σλαβικά ο προφήτης Ηλίας και αναφέρεται στην εξέγερση 
των σλαβόφωνων κατά των Οθωμανών στις 20 Ιουλίου του 1903 με αίτημα την αυτο-
νόμηση της Μακεδονίας. Θεωρείται η απαρχή του σλαβομακεδονικού εθνικισμού και 
αποτελεί ακόμα και σήμερα την εθνική εορτή των Σκοπίων. 

Για την ελληνική Μακεδονία, ωστόσο, η εξέγερση του Ιλιντεν δεν ήταν ανώδυνη. 
Τα σύνορα της αυτόνομης σλαβικής Μακεδονίας που οραματίζονταν οι σλαβόφω-
νοι έφταναν έως την Αδριανούπολη, ενώ τα δύο κομιτάτα που την οργάνωσαν (το ένα 
βουλγαρικό, το άλλο αυτονομιστικό) επιδίωξαν ακόμα πριν από την εξέγερση τον εκ-
σλαβισμό των ορθόδοξων πληθυσμών, αλλά και την υπαγωγή τους στην Εξαρχική Εκ-
κλησία της Βουλγαρίας, ώστε να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Συνέχισαν, μάλιστα, 
αυτή τη δραστηριότητα και μετά τη συντριβή της εξέγερσης από τους Οθωμανούς. Για 
να αποτρέψει τον βίαιο εκσλαβισμό των ελληνικών πληθυσμών, η Ελλάδα προχώρη-
σε στην ίδρυση Οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη (1904) και οργάνωσε τον Μακεδονικό 
Αγώνα (1904-1908).

 Τι ήταν η εξέγερση του Ιλιντεν

20 ιουλιου 1903

τερο έως το τέλος του χρόνου. Αυτός είναι και ο 
χρονικός ορίζοντας που έχει δοθεί στον κ. Ζά-
εφ προκειμένου να ολοκληρώσει την αναθεώ-
ρηση. Η Αθήνα θα επικυρώσει από την πλευ-
ρά της τη διεθνή συμφωνία μετά το δημοψήφι-
σμα στα Σκόπια και αφού έχει ξεκινήσει η δια-
δικασία της αναθεώρησης (αν και κάποιοι στην 
κυβέρνηση θεωρούν πως αυτό πρέπει να γίνει 
όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί). Σε κάθε πε-
ρίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, το κείμε-
νο που θα κατατεθεί προς κύρωση στην ελλη-
νική Βουλή θα έχει δύο διαλυτικές ρήτρες που 
θα προβλέπουν πως σε περίπτωση μη υλοποί-
ησης των συμφωνηθέντων ισχύει το βέτο στους 


