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 ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια τα Βαλκά-
νια έχουν ξαναγίνει πεδίο ανταγωνι-
σµού των Μεγάλων ∆υνάµεων. Η Ρω-
σία, µε δυναµική παρουσία, η Τουρ-
κία αλλά και η Κίνα επιχειρούν να αλ-
λάξουν τον ευρωατλαντικό προσανα-
τολισµό των χωρών της περιοχής. Η 
Ε.Ε., µπροστά σε αυτή τη νέα πραγ-
µατικότητα, παρουσίασε τον Φεβρου-
άριο µια νέα στρατηγική για τα δυτι-

κά Βαλκάνια, µε στόχο να επιβεβαι-
ώσει την ευρωπαϊκή τους πορεία. Σε 
αυτό το νέο γεωπολιτικό πεδίο έρχε-
ται η συµφωνία της χώρας µας µε την 
ΠΓ∆Μ. Η αλλαγή στην πολιτική ηγε-
σία της ΠΓ∆Μ, µε µια φιλική προς τη 
λύση κυβέρνηση, επέτρεψε να ξεπε-
ραστούν εµπόδια του παρελθόντος 
και να ανοίξει ο δρόµος για την υπέρ-

βαση ενός προβλήµατος που κόστι-
σε µεγάλο πολιτικό και διπλωµατικό 
κεφάλαιο στην Ελλάδα.

Η συµφωνία καλύπτει την εθνική 
θέση, όπως αυτή διατυπώθηκε από 
τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.∆., του-
λάχιστον από τα τέλη της δεκαετίας 
1990: σύνθετη ονοµασία µε γεωγρα-
φικό προσδιορισµό, erga omnes, µε 
αλλαγή του Συντάγµατος και πάταξη 

του αλυτρωτισµού. Το βασικό είναι 
ότι πετυχαίνει να διαχωρίσει το µέ-
ρος από το όλον, δηλαδή την ευρύ-
τερη γεωγραφική περιοχή της Μακε-
δονίας χωρισµένη ανάµεσα σε τρεις 
χώρες µε τη Συνθήκη του Βουκου-
ρεστίου του 1913 (Ελλάδα, Σερβία 
και Βουλγαρία) από το ανεξάρτητο 
κράτος που προέκυψε από το σερ-
βικό τµήµα. Λύνει µε οριστικό τρό-
πο το θέµα της µονοπώλησης του 
όρου «Μακεδονία» και την παραχά-
ραξη της εθνικής ιστορίας µας. Μια 
χώρα, δηλαδή, που είχε αναγνωρι-
στεί από 140 και πλέον χώρες ως 
«∆ηµοκρατία της Μακεδονίας», και 
µε αυτό το όνοµα εµφανιζόταν πα-
ντού, µετονοµάζεται σε «∆ηµοκρα-
τία της Βόρειας Μακεδονίας» µε διε-
θνείς για εµάς εγγυήσεις. Το χρονο-
διάγραµµα, το οποίο προβλέπεται, 
δίνει όλη τη δυνατότητα στην ελλη-
νική πλευρά να µην κυρώσει τη συµ-
φωνία αν η άλλη πλευρά δεν κάνει 
και το τελευταίο βήµα, που είναι η 
αναθεώρηση του Συντάγµατός της. 
Ακόµη και η πρόσκληση στο ΝΑΤΟ 

χρέωση, η γείτων χώρα αναλαµβά-
νει την υποχρέωση να προβεί στην 
αλλαγή του ονόµατος, στην προσαρ-
µογή όλων των εγγράφων και άλλου 
υλικού στη νέα ονοµασία, καθώς και 
στην ειδοποίηση προς όλα τα κράτη 

και τους διεθνείς οργανισµούς για τη 
νέα διεθνή και εσωτερική ονοµασία, 
ζητώντας παράλληλα την εκ µέρους 
τους χρήση της νέας ονοµασίας. Η 
υποχρέωση erga omnes της νέας ονο-
µασίας αφορά κυρίως κρατικούς φο-
ρείς και αξιωµατούχους ή φορείς που 
έχουν συσταθεί µε νόµο. Αυτές οι πε-

ριπτώσεις συνδέονται µε τον έλεγχο 
του κράτους. Το erga omnes δεν αµ-
φισβητείται, ούτε υπάρχουν περιθώ-
ρια µη τήρησης.  Το άτοµο είναι πολί-
της της ∆ηµοκρατίας της Βόρειας Μα-
κεδονίας. Η εθνότητα είναι ένας αυτο-

προσδιορισµός, κεκτηµένο της µακρό-
χρονης εκκρεµότητας. ∆εν υποκρύπτει 
αλυτρωτισµό, διότι ο τελευταίος, από 
όπου κι αν προέρχεται, απαγορεύεται. 
Η µακεδονική ταυτότητα δεν συγχέε-
ται ούτε µε τις ελληνικές περιοχές ού-
τε µε την ελληνική ιστορία, κληρονο-
µιά ή κουλτούρα. Η συµφωνία παρά-

γει τα έννοµα αποτελέσµατά της από 
τη στιγµή της ελληνικής επικύρωσης. 
Η σύναψη µέχρι την υπογραφή ανή-
κει στην αρµοδιότητα της κυβέρνη-
σης. Πληρεξουσιότητα δεν απαιτείται 
αν διαπραγµατεύεται ο υπουργός Εξω-
τερικών. Η υπογραφή εγείρει υποχρέ-
ωση να διατηρηθεί ακέραιη η συµφω-
νία έως την ισχύ της. Το Σύνταγµά µας 
δεν προβλέπει ειδική εξουσιοδότηση 
της Βουλής πριν από την υπογραφή. 
Η Βουλή µόνον εγκρίνει, κυρώνοντας 
τη συµφωνία. Αυτά εξασφαλίζουν διε-
θνώς το κύρος της συµφωνίας. Η συµ-
φωνία είναι µια εξαιρετική ευκαιρία µε 
ευοίωνες προοπτικές θετικού αποτελέ-
σµατος. Είναι ευκαιρία εξοµάλυνσης 
των σχέσεων και προώθησης εξευρω-
παϊσµού της γείτονος χώρας.

 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ µε τη γειτονική χώ-
ρα ως Βόρεια Μακεδονία είναι ορι-
στική, καταργεί την ενδιάµεση συµ-
φωνία του 1995 και λύνει µε θετικό 
συµβιβασµό µια πολύχρονη εκκρε-
µότητα διένεξης 26 ετών. Πρόκειται 
για µια ισορροπηµένη -µε ωφελού-
µενες και τις δύο χώρες- συµφωνία 
διευθέτησης της διαφοράς ως προς 
το ονοµατολογικό και των συναφών 
µε αυτό ζητηµάτων. Προσβλέπει στην 
οµαλότητα και σταθερότητα στην πε-
ριοχή, στην εξοµάλυνση των σχέσε-
ων και στην τόνωση του αισθήµατος 
ασφάλειας και εκατέρωθεν εµπιστο-
σύνης ανάµεσα στις δύο χώρες. Η 
Ελλάδα έθεσε τα κριτήρια ως µια γε-
νικευµένη συναντίληψη. Πρωτίστως, 
η σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφι-
κό προσδιορισµό, µε ισχύ έναντι πά-
ντων, που δεν θα περιορίζεται µόνο 
στις σχέσεις µεταξύ όλων των χωρών, 
αλλά και στο εσωτερικό της γείτονος. 
Η σύνθετη ονοµασία επιτεύχθηκε. Και 
το erga omnes επιτεύχθηκε. 

Μάλιστα, δε, για τη διασφάλιση 
της τήρησης των συµφωνηθέντων και 
του erga omnes, έχει προβλεφθεί ένα 
χρονοδιάγραµµα ως προαπαιτούµε-
νο. Αφού η γείτων χώρα πρώτη επικυ-
ρώσει, και εφόσον το δηµοψήφισµα 
που επιλέξει είναι θετικό, και αφού έχει 
ολοκληρώσει τις συνταγµατικές τρο-
ποποιήσεις που θα εξασφαλίζουν την 
υλοποίηση της erga omnes εφαρµο-

γής της ονοµασίας, τότε ο κύκλος των 
διαδικασιών θα κλείσει µε την επικύ-
ρωση και εκ µέρους της Ελλάδος. Με 
την επικύρωση της Ελλάδος θα τεθεί 
σε ισχύ η συµφωνία, µε έναρξη ισχύ-
ος το τέλος του 2018. 

Το χρονικό σηµείο της έναρξης 
ισχύος της συµφωνίας συµπίπτει µε 
την εκ µέρους της Ελλάδας επικύρω-
ση της συµφωνίας προσχώρησης της 
γείτονος στο ΝΑΤΟ. Οµως, στο µεσο-
διάστηµα από την πρώτη επικύρωση 
θα υποστηριχθεί πρόσκληση από το 
ΝΑΤΟ προς τη γείτονα, ενώ παράλ-
ληλα θα ανοίξει η ενταξιακή διαδι-
κασία στην Ε.Ε. Με το erga omnes, 
συνταγµατικά κατοχυρωµένη υπο-

Eξαιρετική ευκαιρία 
µε ευοίωνες προοπτικές

Πιο δυνατή 
η Ελλάδα µετά 

τη συµφωνία

 Μαριλένα  Κοππά 
Αναπλ. καθηγήτρια 
Συγκριτικής Πολιτικής
Πάντειο Πανεπιστήµιο

∆ιακεκριµένοι 
καθηγητές 

των διεθνών 
σχέσεων αλλά 

και εκπρόσωποι 
φορέων 

της αγοράς 
γράφουν 
στην «R»

H
συµφωνία για την επίλυση 
του ζητήµατος της ονοµα-
σίας των Σκοπίων διχάζει 

τους ειδικούς και την επιστηµονι-
κή κοινότητα. Αλλοι τη χαρακτηρί-
ζουν λάθος και λεόντειο συµφωνία 
υπέρ των Σκοπίων, ενώ κάποιοι άλ-
λοι θεωρούν ότι είναι µια καλή λύ-
ση και µια σηµαντική ευκαιρία για 
την εξοµάλυνση των διµερών µας 
σχέσεων και την προώθηση του 
εξευρωπαϊσµού της γείτονος χώ-
ρας. Η «R» απευθύνθηκε σε διακε-
κριµένους καθηγητές των διεθνών 
σχέσεων αλλά και σε εκπροσώπους 
φορέων της αγοράς, ζητώντας µια 
ουσιαστική αποτίµηση της συµφω-
νίας, αλλά και µε το ερώτηµα τι συ-
νεπάγεται για τη µακρά διαδικασία 
κύρωσης το πολωτικό κλίµα που δι-
αµορφώνεται και στις δύο χώρες. 
Επίσης, διερεύνησε µε τη βοήθεια 
ειδικών τις πρακτικές επιπτώσεις 
της συµφωνίας, π.χ. για τα εµπο-
ρικά σήµατα.  

Τα υπέρ και τα κατά 
της συµφωνίας

p.galiatsatos@realnews.gr

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

 Πέτρος  Λιάκουρας 
Αν. Καθηγητής ∆ιεθνούς 
∆ικαίου Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς
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 Διά του άρθρου 7 της ατυχούς 
και παραώρου αυτής Συμφωνίας, πα-
ραδίδομε ως ελληνική πολιτεία και ελ-
ληνικό έθνος εις ένα αλβανο-ρωμα-σλα-
βο-ελληνικό πολυεθνοτικό αφήγημα το 
δικαίωμα χαλκεύσεως ενός εθνοκρατι-
κού κοινωνικού σχηματισμού, ο οποί-
ος, έχοντας τη «μακεδονική ιθαγένεια» 
διά τους πολίτες του (7, §4), σε συνδυ-
ασμό όμως με τη «μακεδονική γλώσ-
σα» (7, §4), στηρίζει απολύτως τη 
σουρεαλιστική εκδοχή της «δημιουρ-
γίας έθνους» με ευλόγως... «μακεδονι-
κό πολιτισμό», «μακεδονική ιστορία», 
«μακεδονική κουλτούρα και κληρονο-
μιά»! Νομίζω -και δικαίως- ότι, ανθρω-
πολογικώς (θου Κύριε!), κοινωνιολογι-
κώς, πολιτικώς και διεθνολογικώς σκε-
πτόμενοι, δεν μπορούμε παρά να του 

ευχηθούμε να είναι ευτυχισμένο το νε-
ογέννητο «μακεδονικό έθνος» και να 
του προσφέρομε και τα νενομισμένα 
παρά τω αναδόχω δώρα. Ενα «κλασι-
κό»: 1) τη στήριξή μας για την έναρξη 
της ενταξιακής του διαδικασίας στην 
Ε.Ε. Ενα πολύ ακριβό: 2) την αμέριστη 
στήριξή μας για την πρόσκλησή του για 
ένταξη εις στο ΝΑΤΟ και μερικά στρα-
τηγικού και οικονομικού ενδιαφέροντος 
για τα Σκόπια και τη Γερμανία. Εμείς τι 
θα λάβομε, όμως, ως δώρο του νονού; 

Εμείς θα λάβομε: i) Υποσχέσεις για 
καλή γειτονία και αναπτυξιακή συνερ-
γασία (όσο θα του επιτρέπει η κανο-
ναρχούσα τη ζωή του, σύμμαχος επί-
σης εις το ΝΑΤΟ, Τουρκία). ii) Την υπό-
σχεση ότι μπορεί και να μη μας πολυ-

ενοχλήσει με τη διεκδίκηση αποκα-
ταστάσεως των «καταπιεζομένων αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων» των «Μακε-
δόνων» στην κατεχόμενη από τους Ελ-
ληνες «Νότια Μακεδονία». Ναι. Βεβαί-
ως, αφού «Βόρεια Μακεδονία» είναι 
τα Σκόπια. Αλήθεια, γιατί η ονομασία 
τους δεν γράφεται πουθενά στη σλα-
βική διάλεκτο στο κείμενο της Συμφω-
νίας; iii) Οτι όλες τις πρόνοιες θα τις εκ-
πληρώσουν τα Σκόπια στην ώρα τους.

Με το άρθρο 1, §3, εδ. ε) και ζ)  με-
μονωμένως αλλά και ενισχυόμενο και 
σε συνδυασμό με το άρθρο 7, §3 και 
§4, παραδίδουμε όλα τα εμπορικά σή-
ματα, σε εταιρείες και ιδιωτικά ιδρύ-
ματα των Σκοπίων, τα οποία μπορούν 
να ασκούν και ανθελληνική προπαγάν-

δα, προωθώντας ψευδο-αλυτρωτικές 
διεκδικήσεις κωδικούς με την ονομα-
σία «Μακεδονία» υπό τα στοιχεία Μ.Κ. 
και «Μακεδονική Δημοκρατία» υπό τα 
στοιχεία ΜΚD. Το εδάφιο θ) του ιδί-
ου άρθρου επιβεβαιώνει ότι η διαδι-
κασία αυτή επαφίεται στην «καλή πί-
στη» των Σκοπίων. Συνδυαζόμενα τα 
ανωτέρω με τη διάψευση του κυβερ-
νητικού, ερμηνευτικού της Συμφωνί-
ας non paper, από τον κυβερνητικό 
εκπρόσωπο της ΠΓΔΜ κ. Μποσνια-
κόφσκι, ο οποίος είπε ότι «διατηρού-
με το δικαίωμά μας να αποκαλούμε 
τους εαυτούς μας Μακεδόνες (εφό-
σον) στη Συμφωνία διατηρούνται η 
μακεδονική ταυτότητα και η μακεδονι-
κή γλώσσα», όπως επίσης ότι «ο εθνι-

κός ύμνος και η σημαία της ΠΓΔΜ δεν 
θα αλλάξουν και ότι τα σύμβολα δεν 
απετέλεσαν αντικείμενο διαπραγμα-
τευτικής διαδικασίας», παρότι αυτό 
αναφέρεται ρητώς στο κείμενο, αντι-
λαμβάνεται κανείς τον βαθμό της επι-
δειχθησομένης καλής θελήσεως για 
την εφαρμογήν. 

Nα τονισθεί επίσης ότι το άρθρο 
1, §4 δεν στηρίζεται επί πραγματικής 
βάσεως όταν ο ίδιος ο Οργανισμός 
αναφέρει ότι: «Οι προσδιορισμοί που 
χρησιμοποιούνται και η παρουσίαση 
του υλικού σε αυτήν την έκδοση (UN 
TERM) δεν υπονοούν την έκφραση 
οποιασδήποτε άποψης από πλευράς 
της Γραμματείας του ΟΗΕ αναφορι-
κά με το νομικό καθεστώς οποιασδή-
ποτε χώρας, επικράτειας, πόλης, πε-
ριοχής ή των Αρχών του ή αναφορι-
κά με την οριοθέτηση των συνόρων ή 
των ορίων του». Συνεπώς, υιοθετήθη-
κε ακρίτως ένα εσφαλμένο επιχείρημα 
από πλευράς Ελλάδος, με συνέπεια να 
προκληθεί αρνητικό αποτέλεσμα ανα-
φορικώς με τα εθνικά της συμφέροντα.

Από τα ανωτέρω, όμως, προκύπτει 
ένα σημαντικό -αρνητικό για τα ελληνι-
κά εθνικά συμφέροντα- σημείο:

1) Με ανάλογες με αυτές του κ. Μπο-
σνιακόφσκι «νομικές ερμηνείες» από 
σκοπιανής πλευράς, προμηνύεται αδιέ-
ξοδο στην εκπλήρωση των σκοπιανών 
υποχρεώσεων των απορρεουσών από 
τη σύμβαση, ενώ, αντιθέτως, η θετική 
θεσμική υποστήριξις της Ελλάδος στην 
υπόθεση της προσκλήσεως των Σκοπί-
ων εις το ΝΑΤΟ θα έχει ήδη συντελε-
σθεί, παράγουσα ήδη νομικά αποτελέ-
σματα υπέρ του κρατιδίου και εις βά-
ρος των Αθηνών.

2) Οταν στο άρθρο 1, §4 εδ. α) προ-
βλέπεται κύρωσις της Συνθήκης από 
το σκοπιανό Κοινοβούλιο, ενώ στην 

§4, εδ. γ) προβλέπεται δημοψήφισμα, 
δημιουργείται τυπικό ζήτημα ασυμμε-
τρίας διαδικασιών μονογραφής και κυ-
ρώσεως της Συμβάσεως και παραλλή-
λως μέγα ζήτημα συνταγματικής τάξε-
ως στο εσωτερικό της λειτουργίας της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, για την οποίαν 
δεν προεβλέφθησαν ανάλογες θεσμι-
κές και πολιτικές διαδικασίες με ευλό-
γως αναδυόμενα ερωτήματα διά τους 
λόγους του συγκεκριμένου ατοπήμα-
τος. Κατά δεύτερον, δημιουργείται δε-
δικαιολογημένη πεποίθησις αναφορι-
κώς με τον ανασφαλή χαρακτήρα της, 
εντός των προβλεπομένων προθεσμι-
ών, δυνατότητος επιτυχούς, ως προς τη 
Συμφωνία, ολοκληρώσεως των διαδι-
κασιών αυτών και δη της συνταγματι-
κής αλλαγής, μέχρι το τέλος του 2018. 

Επίσης, η κατά το άρθρο 7, §1 πρό-
νοια δεν καθορίζει σαφώς ποια θεωρεί 
το δεύτερο μέρος (Σκόπια) ότι είναι η 
«πολιτιστική κληρονομιά» του  και, σε 
συνδυασμό με την πρόταση του Μέ-
ρους αυτού για λύση «Μακεδονία του 
Ιλιντεν» αλλά και με το περιεχόμενο της 
§4 του ιδίου άρθρου, σαφώς μεταφέ-
ρεται ο κίνδυνος του ψευδοαλυτρωτι-
σμού των Σκοπίων στην ιστορική περί-
οδο των μέσων του 19ου αιώνος, μέ-
χρι και το τέλος του 20ού. Το ότι κα-
λοπίστως (!) «διαφυλάσσεται» ο αρ-
χαίος ελληνικός πολιτισμός δεν παρέ-
χει τείχος ασφαλείας έναντι του πολύ 
επικινδυνοδεστέρου σύγχρονου σκο-
πιανού αλυτρωτισμού, ο οποίος δια-
θέτει την υποστήριξη της Αγκυρας, αλ-
λά και όλων των εθνικιστικών αλβανι-
κών πολιτικών κομμάτων. Με την υπο-
στήριξη της Αγκυρας και κυρίως εντός 
των πλαισίων του ΝΑΤΟ, και μάλιστα 
με αυτοκαταστροφική υποστήριξη της 
Ελλάδος. Κάμαμε λάθος. Ας το διορθώ-
σουμε όσο είναι καιρός.

 Η συγκεκριμενΗ συμφωνία των Τσίπρα - 
Κοτζιά με τους Ζάεφ - Ντιμιτρόφ είναι επικίνδυ-
νη, λεόντεια υπέρ των σκοπιανών θέσεων και 
συμφερόντων, αποσταθεροποιητική για το μέλ-
λον της περιοχής μας, ενώ υποθηκεύει το μέλ-
λον της χώρας μας μέσω των υποχωρήσεών 
μας στα ζητήματα τη γλώσσας, της ιθαγένειας 
και του ονόματος. Και τα 20 άρθρα της συμφω-
νίας εμπεριέχουν αρκετές γκρίζες έως και νεφε-
λώδεις θέσεις, που θα απαιτούσαν πολύ χρόνο 
και χώρο για να εξηγηθούν λεπτομερώς. Το θέμα 
της αποδοχής εκ μέρους μας της ύπαρξης «μα-
κεδονικής γλώσσας», παρερμηνεύοντας μία δι-
άσκεψη του ΟΗΕ πριν από 41 χρόνια, τροφο-

δοτεί τον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών, ενώ εί-
ναι γνωστό και ιστορικά αποδεδειγμένο ότι εί-
ναι τοπικό γλωσσικό ιδίωμα ή το πολύ ένα Σερ-
βοβουλγαρικό μείγμα, δηλαδή ένας νοτιοβαλ-
κανικός κρεολισμός. Κορυφαίοι διανοούμενοι 
στη Βουλγαρία ως και ειδικοί σε θέματα νότιων 
σλαβικών γλωσσών ποτέ δεν έχουν αποδεχθεί 
τη «μακεδονική» ως ξεκάθαρη γλώσσα. Την ίδια 
στιγμή η αποδοχή της συγκεκριμένης «γλώσσας» 
θα προκαλέσει σε επόμενο στάδιο προβλήματα 
με κάποιους δίγλωσσους σε ορισμένα χωριά των  

περιοχών των νομών Φλώρινας και Πέλλας,οι 
οποίοι θα προκαλέσουν εντάσεις σε βάρος μας.

Στη συμφωνία προβλέπεται να συσταθούν ει-
δικές επιστημονικές επιτροπές για να εξετάσουν 
(!) τα βιβλία και τα βοηθήματα που διδάσκονται 
στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση οι μαθη-
τές. Δηλαδή, με την υπογραφή μας ναρκοθε-
τούμε την εκπαίδευση και ενημέρωση των μα-
θητών, αφού βάζουμε τους Σκοπιανούς ως το-
ποτηρητές στο τι διδάσκεται. Δηλαδή, θα βρε-
θούμε σε σημείο να μας ζητούν να αποσύρου-
με αναφορές στους αγώνες μας για την ιστορία 
της Μακεδονίας ως και τι έχουν υποφέρει οι Ελ-
ληνες από τους άθλιους κομιτατζήδες και Σλα-
βόφωνους. Επίσης, παρά τα λεγόμενα ότι δια-
χωρίζουν οι Σκοπιανοί τη σχέση τους με την Αρ-
χαία Μακεδονία, το ότι αναφέρονται στη μετά 
Ιλιντεν/1903 και ASNOM/1943-1944 περίοδο, 

για να δικαιολογήσουν την όποια ιστορία τους, 
θα επιφέρει πολύ σημαντικά προβλήματα για 
τον Ελληνισμό. Οι αλυτρωτικές διαθέσεις θα δι-
ευρυνθούν σε βάρος μας και μπορεί να μη μας 
απειλούν οι βόρειοι γείτονές μας στρατιωτικά, 
αλλά θα μας προκαλούν ασύμμετρα, υβριδικά, 
παραπληροφορικά και προπαγανδιστικά.

Τέλος, έχοντας περάσει στα ευρωατλαντικά 
«σαλόνια» με την υπογραφή μας, οι Σκοπιανοί 
θα εξακολουθήσουν να προκαλούν, κάτι που 
ήδη δεν έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε και 

με τα Τίρανα, που παρά την ένταξή τους στο 
ΝΑΤΟ, το 2009, προκαλούν σε θέματα δικαίου 
της θάλασσας, επί των δικαιωμάτων των Βορει-
οηπειρωτών, καθώς και μέσω προβοκατόρικων 
ενεργειών και ανθελληνικών θέσεων περί των 
ανύπαρκτων Τσάμηδων. Οι Σκοπιανοί θα βρί-
σκονται στον τελικό προθάλαμο του ΝΑΤΟ και 
θα είναι δύσκολο να αποφύγουμε τα χειρότερα 
ή να αποκλείσουμε την είσοδό τους στο ΝΑΤΟ. 
Οπως έχω επισημάνει πολλές φορές, θα πρέπει 
να γίνονται μέλη της συμμαχίας σοβαρές χώρες 
με συμπαγείς πληθυσμούς και όχι προβληματι-
κά κράτη διεσπαρμένων μειονοτήτων και ομι-
χλωδών πληθυσμιακών ομάδων που δεν συν-
δράμουν στο συμμαχικό γίγνεσθαι.

Συμπερασματικά, για πολλούς λόγους είναι 
μία κάκιστη συμφωνία που δεν θα πρέπει να 
προχωρήσει.

 Ιωάννης Θ. Μάζης 
Καθηγητής Γεωπολιτικής 
ΕΚΠΑ

Εκάμαμε λάθος, κύριοι!
Ας το διορθώσουμε με
εθνική συνεννόηση...

Προβληματική και ύπουλη 
η συμφωνία με τα Σκόπια

 Δρ Αθανάσιος Ε. Δρούγος
Διεθνολόγος-στρατηγικός αναλυτής

και στην Ε.Ε. δεν δημιουργεί τετελε-
σμένα: για να ολοκληρωθεί η ένταξη 
στο ΝΑΤΟ, εξαρχής είναι συμφωνη-
μένο ότι πρέπει να ολοκληρωθεί και 
η αναθεωρητική διαδικασία, ενώ το 
ίδιο ισχύει για την Ε.Ε. Δεν ολοκλη-
ρώνεται τίποτα αν η άλλη πλευρά 
δεν εκτελέσει στο ακέραιο τα συμ-
φωνηθέντα. Οσο για τη γλώσσα και 
την ιθαγένεια, όπου υπάρχει η με-
γάλη αμφισβήτηση, ας μην ομφα-
λοσκοπούμε: έως τώρα όλη η υφήλι-
ος, πλην ημών, μιλούσε για «μακεδο-
νική γλώσσα» και «Μακεδόνες». Τώ-
ρα, εκεί που τα διαβατήρια έγραφαν 
«Μακεδόνας» θα γράφουν «Μακεδό-
νας/κάτοικος της Βόρειας Μακεδονί-
ας», και η γλώσσα θα αναφέρεται ότι 
ανήκει στην οικογένεια των σλαβικών 
γλωσσών.  Σε κάθε περίπτωση, σε 
μια διαπραγμάτευση κάτι κερδίζεις, 
κάτι χάνεις. Αλλιώς δεν διαπραγμα-
τεύεσαι. Μένεις πεισματικά στις θέ-
σεις σου, απομονωμένος και σε τελι-
κή ανάλυση ηττημένος. Γιατί σημα-
σία δεν έχει μόνο τι θεωρούμε εμείς, 
αλλά τι αντιλαμβάνεται και η διεθνής 
κοινότητα. Η συμφωνία καθιστά τη 
χώρα αυτή διακριτή από την ελληνι-
κή Μακεδονία, ξεχωρίζει τους κατοί-
κους της από τους Ελληνες Μακεδό-
νες, δείχνει ότι η γλώσσα είναι σλα-
βική.  Κυρίως, όμως, κάνει τη χώρα 
μας πιο δυνατή, με πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην περιοχή, και από μέρος 
του προβλήματος, μέρος της λύσης. 
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 Η συμφωνία Αθήνας - Σκοπίων συναντά ισχυρές 
αντιστάσεις στο εσωτερικό των δύο κρατών, με απο-
τέλεσμα η υλοποίησή της να δείχνει προσώρας αβέ-
βαιη. Στη μεν FYROM, η συμφωνία μπορεί να μπλο-
καριστεί στο δημοψήφισμα (δεσμευτικού ή συμβου-
λευτικού χαρακτήρα, οριακή ή ισχυρή πλειοψηφία ή 
καταψήφιση) είτε στο Κοινοβούλιο (χρειάζεται τα 2/3 
των εδρών) ή να προκαλέσει πολιτικές ανακατατάξεις, 
διαφοροποιώντας τους συσχετισμούς προς τη μία ή 
την άλλη κατεύθυνση. 

Στη δε χώρα μας, που δεν προβλέπεται «εκτόνω-
ση» της όποιας λαϊκής δυσαρέσκειας μέσω δημο-
ψηφίσματος ή κοινοβουλευτικών διαδικασιών, απαι-
τούνται υπευθυνότητα και νηφαλιότητα. Η κυβέρνη-
ση τορπίλισε εν πολλοίς τη συναίνεση (προσφέρο-
ντας επιχειρήματα στους επικριτές της), ενώ απέφυ-
γε να δημιουργήσει έναν μηχανισμό διαβούλευσης 
που θα ενέπλεκε και την αντιπολίτευση -έστω στην 
τελική φάση της διαπραγμάτευσης- μήπως και με-
τρίαζε τις αντιδράσεις της. Η δε αξιωματική αντιπολί-
τευση, στην προσπάθειά της να ελέγξει τις διαρροές 
προς τα δεξιά της, παγιδεύτηκε σε μία άτεγκτη στά-
ση, η οποία τη δεσμεύει σε μαξιμαλισμούς, επιβαρύ-

νοντας αχρείαστα το έργο της, αν αργότερα αναλά-
βει τη διακυβέρνηση. Μάλιστα, στο σενάριο η γειτο-
νική χώρα να τηρήσει απαρέγκλιτα όλα τα προαπαι-
τούμενα και ο εκτροχιασμός της διαδικασίας να χρε-
ωθεί σε εμάς, το προφίλ του «πυλώνα σταθερότητας» 
θα πληγεί καίρια, το διαπραγματευτικό μας κεφάλαιο 
θα εξασθενήσει και τρίτες δυνάμεις θα αποκτήσουν 
ακόμη μεγαλύτερα περιφερειακά ερείσματα, τα οποία 
μπορεί να στρέψουν και έναντί μας. Ή σε διαφορετική 
περίπτωση, το βάρος της ευθύνης της Ελλάδας ώστε 
να συνηγορήσει στην ένταξη στο ΝΑΤΟ (οι διαδικα-
σίες στην Ε.Ε. είναι χρονοβόρες και μας παρέχουν πε-
ρισσότερα εργαλεία παρέμβασης), το βαρύ κλίμα και 
οι διεθνείς πιέσεις έντασης ανάλογης της κρισιμότη-
τας των στιγμών θα καταστήσουν τυχόν υπαναχώρη-
σή μας από τα συμφωνηθέντα εθνικά επιζήμια. Μά-
λιστα, διαφαίνεται ότι η ελληνική Βουλή θα κληθεί να 
κυρώσει τα πρωτόκολλα εισόδου σε έντονα διχαστι-
κό περιβάλλον, ώστε να μην αποκλείονται εκπλήξεις. 
Παραμένοντας διαιρεμένοι είναι βέβαιο ότι θα είμα-
στε αποδυναμωμένοι στην απόπειρα διευθέτησης κά-
θε διπλωματικής εκκρεμότητας και αποτελεσματικής 
διαχείρισης εθνικών απειλών. 

 Δρ Κωνσταντίνος Φίλης  
Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου 
Διεθνών Σχέσεων

Αδυναμία 
συναίνεσης

 Η επίτευξΗ συμφωνίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, 
της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ, το μόνο βέβαιο είναι ότι έχει πο-
λύ χρόνο ακόμη για να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί. Το 
διάστημα αυτό, εμείς ως χώρα πρέπει να το αξιοποιήσουμε 
εποικοδομητικά, προκειμένου να συνθέσουμε μια συμφω-
νία, στην κάθε της λεπτομέρεια, που θα αποκλείσει δυσάρε-
στες εκπλήξεις σε βάρος της χώρας μας και φυσικά και της 
επιχειρηματικής κοινότητας. 

Ενα από τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον επι-
χειρηματικό κόσμο είναι αυτό των εμπορικών σημάτων που 
φέρουν τόσο τα ελληνικά όσο και τα προϊόντα των Σκοπίων.

Λόγω της αλλαγής της ονομασίας της γειτονικής χώρας, 
είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν σημαντικά ζητήματα. 

Το πρώτο, λοιπόν, που πρέπει να διασφαλίσει η ελληνική 
κυβέρνηση είναι ότι αυτά τα τρία χρόνια που προβλέπει η 
συμφωνία για την επίλυση του ζητήματος των εμπορικών 
σημάτων, να μην υπάρξει καμία δυσμενής αλλαγή στην 
εμπορική ονομασία των ελληνικών προϊόντων, των Προϊό-
ντων Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προϊόντων Γε-
ωγραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ).

Ταυτόχρονα, βέβαια, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι και 
οι γείτονες δεν θα «σφετεριστούν» τα δυναμικά brands που 

 είναί αδίανόΗτό για την επιχει-
ρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης 
και της Μακεδονίας γενικότερα να κλη-
θούν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποι-
ούν τη λέξη «Μακεδονία» και παράγω-
γά της σε ονομασίες προϊόντων ή εται-
ρικές επωνυμίες ή εμπορικά σήματα, 
να κάνουν τροποποιήσεις σε αυτά. Την 
ίδια θέση θα έπαιρνε, νομίζω, κάθε επι-
χειρηματίας σε οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου. Φαντάζεται κανείς ότι θα δεχό-
ταν μια επιχείρηση από τη Βαυαρία, πα-
ραδείγματος χάριν, μια αυτοκινητοβιο-
μηχανία ή μια ζυθοποιία ή κάποια επι-
χείρηση παραγωγής τυριού ή οινοποι-
ία από επαρχίες της Γαλλίας, που κάνουν 
χρήση εμπορικών ονομάτων και σημά-
των με γεωγραφικό προσδιορισμό, να 
τις υποχρεώσουν να βγάλουν τη χρήση 
του γεωγραφικού όρου από την εμπο-
ρική επωνυμία τους ή από την ονομα-
σία των προϊόντων τους; 

Υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν τον όρο «Μακεδονία» 
και παράγωγά του εδώ και πολλές δεκα-
ετίες, ίσως μάλιστα και πριν σκεφθεί το 
γειτονικό κράτος να κάνει χρήση αυτού 
του όρου. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία 
στις περιπτώσεις προϊόντων ΠΟΠ, δηλα-
δή Προστατευόμενης Ονομασίας Προέ-
λευσης, και ΠΓΕ δηλαδή Προστατευόμε-
νης Γεωγραφικής Ενδειξης. Αντιλαμβά-
νεται εύκολα κανείς την τεράστια αξία 
που έχουν τα εμπορικά σήματα και οι 
ονομασίες προϊόντων για μια επιχείρη-
ση, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι εξωστρε-
φής. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι πολλές 
ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κατοχυρώ-
σει τα εμπορικά τους σήματα όπως προ-
βλέπεται διεθνώς και η κατοχύρωση αυ-
τή είναι ισχυρότατη νομικά. 

Εκείνο που θα πρέπει να γίνει είναι να 
δοθεί χρόνος και στις επιχειρήσεις που 
δεν έχουν ακόμη προβεί στην κατοχύ-
ρωση αυτή να το πράξουν, και με την 
ευκαιρία αυτή τις καλώ να προβούν στις 
απαραίτητες ενέργειες για τις κατοχυρώ-
σεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν. Εξετά-
ζοντας, λοιπόν, μόνο την οικονομική δι-
άσταση και μάλιστα στη δύσκολη συ-
γκυρία που η οικονομία μας βλέπει τις 
εξαγωγές σαν μια από τις ελάχιστες πη-
γές εισροής κεφαλαίων στη χώρα μας, 
εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνου-
με οποιαδήποτε σκέψη για ενέργεια που 
θα βλάψει ανεπανόρθωτα τις εξαγωγές 
μας. Αρα στο σημείο αυτό θα πρέπει η 
χώρα μας να είναι απόλυτη και να μην 
κάνει καμία απολύτως υποχώρηση.

Κωνσταντίνος 
Μίχαλος
Πρόεδρος Κεντρικής Ενωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος

έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και σχετίζονται 
με τη Μακεδονία μας. Θα πρέπει να καταστεί 
απολύτως σαφές ότι ο όρος «Μακεδονία» ως 
ονομασία προέλευσης και γεωγραφικής ένδει-
ξης ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα, 
ενώ οι γείτονές μας να μπορούν να χρησιμοποι-
ούν το νέο τους όνομα, το «Βόρεια Μακεδονία».

Σε κάθε περίπτωση, η επιχειρηματική κοινό-
τητα στην πλειονότητά της έχει ως πάγια θέση 
την επίλυση προβλημάτων που εμποδίζουν την 
επιχειρηματικότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό, μια καλή λύση για το Σκο-
πιανό είναι επιθυμητή και στον χρόνο που μας 
απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της συμφω-
νίας πρέπει να δείξουμε σοβαρότητα και επι-
μέλεια, ώστε τελικά να αποβεί και στην πράξη 
επωφελής. Γενικότερα, πάντως, εφόσον τηρηθεί 
η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιο-
ρισμό erga omnes, θα υπάρξουν θετικές προ-
εκτάσεις στην οικονομία μας. Με στοιχεία του 
2016, έχουμε εξαγωγές 600 εκατ. ευρώ και εί-
μαστε οι έκτοι εμπορικοί εταίροι των Σκοπίων 
με συνολικό διμερές εμπόριο 787 εκατ. ευρώ. 
Η χώρα μας είναι στους πέντε κορυφαίους 
επενδυτές της ΠΓΔΜ, κυρίως στους τομείς των 
πετρελαιοειδών και καυσίμων, των τραπεζών 
και του λιανεμπορίου. Μια συμβιβαστική λύ-
ση, που διασφαλίζει τα συμφέροντά μας, έχει 
οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη. 

Στα εμπορικά σήματα 
ο όρος «Μακεδονία» 

μας ανήκει

Kαμία 
απολύτως 
υποχώρηση

Γιάννης Μασούτης
Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης


