
12

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενοχλητικά «παιχνίδια»

Realnews www.real.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

g.lykouretzos@realnews.gr

Του ΓΙΏΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΈΝΤΖΟΥ

Τ
ην έντονη αντίδραση της Αθήνας προκα-
λεί η απροθυμία των Σκοπίων να εφαρ-
μόσουν τη συμφωνία των Πρεσπών, επι-

τρέποντας -μεταξύ άλλων- ακόμα και σήμερα 
τη χρήση συμβόλων όπως ο Ηλιος της Βεργί-
νας, αλλά και τη χρήση του όρου «μακεδονι-
κό» για σειρά προϊόντων της γείτονος. 

Η αναβλητική διάθεση των γειτόνων και οι 
σημαντικές καθυστερήσεις έχουν προκαλέ-
σει βαθύτατη ενόχληση στο ελληνικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών, η οποία -όπως αποκαλύπτει 
σήμερα η Realnews- εκφράστηκε με δύο επί-
σημα διαβήματα διαμαρτυρίας το πρώτο δε-
καπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Στο ελληνικό 
ΥΠΕΞ η άποψη ότι τα Σκόπια παίζουν με τον 
χρόνο είναι διάχυτη. Υψηλόβαθμος κρατικός 
αξιωματούχος επεσήμανε με νόημα στην «R» 
ότι «αφ’ ης στιγμής η συμφωνία έχει κυρωθεί 
από τα δύο Κοινοβούλια, το πρόβλημα έγκει-
ται όχι στην εφαρμογή της, αλλά ακριβώς στο 
ότι δεν εφαρμόζεται. Οκτώ μήνες μετά την ψή-
φιση της συμφωνίας των Πρεσπών, οι Αρχές 
της Βόρειας Μακεδονίας όχι απλώς δεν έχουν 
προχωρήσει σε ταχεία εφαρμογή των όρων 
της συμφωνίας, αλλά ακόμα δεν έχουν δώσει 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση ως προς το χρο-
νοδιάγραμμα και τις ενέργειες στις οποίες θα 
προβούν τα Σκόπια, με αποτέλεσμα η ελληνι-
κή πλευρά να μη γνωρίζει τι πρέπει να περιμέ-
νει».  

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «R», 
στις αρχές Σεπτεμβρίου ο πρέσβης Δημήτριος 
Γιαννακάκης, επικεφαλής του Γραφείου Συν-
δέσμου της Ελλάδας στα Σκόπια, είχε συνά-
ντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της γειτο-
νικής χώρας Νίκολα Ντιμιτρόφ, γνωστοποιώ-
ντας του την έντονη ανησυχία της Αθήνας για 
τις καθυστερήσεις.

Στις 13/9/2019 ακολούθησε δεύτερη συνά-
ντηση του κ. Γιαννακάκη με υψηλόβαθμα στε-
λέχη του υπουργείου Εξωτερικών της γειτονι-
κής χώρας. Η ελληνική πλευρά εξέθεσε σειρά 
προβληματισμών, επισημαίνοντας με νόημα 

Αυστηρά 
διαβήματα 
της Αθήνας 
στα Σκόπια
Η «R» αποκαλύπτει 
την έντονη αντίδραση 
του ελληνικού ΥΠΕΞ 
για τη μη εφαρμογή της 
συμφωνίας των Πρεσπών 
από τη γειτονική χώρα

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ του Γραφείου 
Συνδέσμου της Ελλάδας στα Σκόπια,
πρέσβης Δημήτριος Γιαννακάκης

ότι είναι αδήριτη ανάγκη για τη γειτονική χώ-
ρα να έχει σημειώσει αποφασιστική πρόοδο 
στην εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών 
πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτω-
βρίου, στο οποίο αναμένεται να συζητηθούν 
θέματα διεύρυνσης. 

Στις συναντήσεις αυτές η Αθήνα προειδοποί-
ησε με εμφατικό τρό-
πο τα Σκόπια ότι είναι 
επιτακτική η ανάγκη 
για άμεση δράση 
βάσει των άρθρων 
8.2 (ανάδειξη ελλη-
νικότητας αρχαίων 
Μακεδόνων) και 8.3 
(αφαίρεση Ηλιου της 
Βεργίνας) της συμ-
φωνίας και όχι απλώς 
για συμβολικές κινή-
σεις της τελευταίας στιγμής τον Οκτώβριο. Πα-
ράλληλα, τονίστηκε ότι η Ελλάδα δίνει μεγάλη 
σημασία στην αφαίρεση αλυτρωτικού/αναθε-
ωρητικού περιεχομένου από τα προγράμματα 
Ιστορίας, αλλά και ότι αναμένει εντός Σεπτεμ-
βρίου ενέργειες εφαρμογής της συμφωνίας σε 
τομείς υψηλού συμβολισμού.

Παρά το γεγονός ότι οι Αρχές της γειτονικής 
χώρας παρουσίασαν οδηγίες οι οποίες έχουν 

δοθεί από την κυβέρνηση για εφαρμογή της 
συμφωνίας, προσθέτοντας, μάλιστα, ότι αυ-
τές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 
3 Οκτωβρίου, η θέση της ελληνικής πλευράς 
ήταν ότι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, για κομ-
βικής σημασίας ζητήματα εξακολουθεί να κα-
ταγράφεται μηδενική πρόοδος.

Δικαιολογίες
Οι δικαιολογίες που 
προέβαλε η γειτονι-
κή χώρα δεν προκά-
λεσαν στο ελληνικό 
στρατόπεδο αισιο-
δοξία για επιτάχυν-
ση. Οι αξιωματούχοι 
της Βόρειας Μακεδο-
νίας δεν αμφισβήτη-
σαν τις καθυστερή-

σεις. Αντιθέτως, τις απέδωσαν στην αναβλητι-
κότητα των Βαλκάνιων και στην αδικαιολόγητη 
-όπως και οι ίδιοι παραδέχθηκαν- πεποίθηση 
ορισμένων ότι η εφαρμογή των μέτρων πρέ-
πει να αρχίσει μετά την παρέλευση του εξαμή-
νου. Για την ελληνική πλευρά, ωστόσο, ως ιδι-
αιτέρως σημαντική αξιολογείται η έλλειψη βού-
λησης τμήματος της ηγεσίας του κυβερνώντος 
κόμματος, το οποίο διερωτάται γιατί να ανα-

Οι αξιωματούχοι της 
Βόρειας Μακεδονίας 
απέδωσαν τις καθυστερήσεις 
στην αναβλητικότητα
των Βαλκάνιων
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 Η ΕΝΟΧΛΗΣΗ της Αθήνας 
για τη συνεχιζόµενη απροθυµία 
των Αρχών της γειτονικής χώρας 
να εφαρµόσουν τους όρους της 
συµφωνίας των Πρεσπών επιβε-
βαιώθηκε από τον αναπληρω-
τή υπουργό Εξωτερικών Μιλτι-
άδη Βαρβιτσιώτη το απόγευµα 
της περασµένης ∆ευτέρας στη 
Βουλή. Απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση του προέδρου της Ελ-
ληνικής Λύσης, Κυριάκου Βε-
λόπουλου, ο κ. Βαρβιτσιώτης 
µίλησε για κακή συµφωνία, τα 
προβλήµατα της οποίας εµφα-
νίζονται τώρα που η ελληνική 

πλευρά προσπαθεί να την εφαρµόσει. Στον κ. Βελόπου-
λο, που έκανε λόγο για λίστα µε 80 παραβιάσεις της συµ-
φωνίας των Πρεσπών από τα Σκόπια, ο κ. Βαρβιτσιώτης 

απάντησε ότι το υπουργείο Εξωτερικών µα-
ζεύει καθηµερινά πολύ περισσότερα, στα 
οποία κρατικοί φορείς της γείτονος παρα-
βιάζουν συστηµατικά τη συµφωνία. Επι-
καλέστηκε, µάλιστα, παράδειγµα εκείνης 
της ηµέρας, από το Τόκιο και συγκεκριµέ-
να αρθρογραφία του επιτετραµµένου των 
Σκοπίων στην ιαπωνική πρωτεύουσα, στην 

οποία περιγράφει το έθνος ως µακεδονικό, 
τη σχέση µεταξύ της Μακεδονίας και της 

Ιαπωνίας ως ικανοποιητική και 
ούτω καθεξής. Σύµφωνα 

µε τον κ. Βαρβιτσιώτη, 
προτεραιότητα της ελ-
ληνικής πλευράς είναι 
η αφαίρεση συµβό-
λων και αλυτρωτικών 
αναφορών, αλλά και 
η προστασία των ελ-
ληνικών προϊόντων. 
«Θα δώσουµε τη 
µάχη για την εφαρ-
µογή της, ώστε να 
σταµατήσουν να 
ονοµάζονται Μα-
κεδόνες, να σταµα-
τήσουν να λένε τα 
κρασιά τους µακε-
δονικά, να σταµα-
τήσουν να λένε το 
µουσείο τους µακε-
δονικό και να απο-
κτήσουν επιτέλους 
ταυτότητα Βορει-
οµακεδόνων. Και, 

δεύτερον, να σταµα-
τήσουν τα αγάλµατα 

του Μεγαλέξανδρου να 
ονοµάζονται έτσι όπως θέ-

λουν να τα ονοµάσουν. Να είναι 
σαφές ότι ανήκουν στην ελληνική 

αρχαία ιστορική κληρονοµιά της έν-
δοξης µεγάλης Μακεδονίας», είπε ο 
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

λάβει τέτοιο πολιτικό κόστος εφόσον δεν έχει 
εξασφαλιστεί το ότι η Ε.Ε. θα δώσει ηµεροµη-
νία έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά επέ-
µεινε ότι, όσα προσκόµµατα και αν εµφανίζο-
νται, η άλλη πλευρά δεν απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση εφαρµογής της συµφωνίας. 

Εµµένουν
Για την Αθήνα είναι σαφές ότι η Βόρεια Μακε-
δονία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη συµφωνία για την ανάδειξη 
της ελληνικότητας των αρχαίων Μακεδόνων στα 
µνηµεία, αλλά και για την αφαίρεση του Ηλιου 
της Βεργίνας. Η εξάµηνη προθεσµία από την 
ηµεροµηνία ισχύος των συνταγµατικών αλλα-
γών, όπως αυτή προβλεπόταν στη συµφωνία, 
για την κατάργηση των συµβόλων που παρα-
πέµπουν στην ιστορία και στον πολιτισµό της 
αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Μακεδονίας 
στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας παρήλθε. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι -σύµφωνα µε την ελ-
ληνική πλευρά- µόλις στις 14 Αυγούστου, δύο 
ηµέρες µετά τη λήξη της προθεσµίας, έγιναν 
ορισµένες θετικές ενέργειες, ανεπαρκείς όµως 
ως προς την έκταση του προβλήµατος. 

Ο µεγαλύτερος φόβος της Αθήνας εντοπίζε-
ται στο ζήτηµα της αφαίρεσης του Ηλιου της 

Βεργίνας. Κι αυτό γιατί, ενώ η κυβέρνηση της 
γειτονικής χώρας έχει δώσει οδηγίες για αφαί-
ρεση του συµβόλου από τους δηµόσιους χώ-
ρους, στις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας επι-
κρατεί η απόλυτη σύγχυση για το πώς ορίζε-
ται ο δηµόσιος χώρος. Εξ ου και η αφαίρεση 
του συµβόλου περιορίστηκε µόνο στα καλύµ-
µατα φρεατίων µόνο στο κέντρο των Σκοπίων 
και στο Μοναστήρι. Ο Ελληνας πρέσβης ανα-
φέρθηκε σε απαίτηση της ελληνικής πλευράς 
να προχωρήσει άµεσα η αφαίρεση του Ηλιου 
της Βεργίνας και από πεζοδρόµια, ιστούς ση-
µαιών, πλατείες ακόµα και από υπαίθρια κα-
ταστήµατα µε σουβενίρ, φαίνεται όµως ότι το 
συγκεκριµένο ζήτηµα απαιτεί ακόµα πολύ χρό-
νο. Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνητικές Αρ-
χές στα Σκόπια φέρεται να έχουν δώσει εντο-
λή για αφαίρεση του συµβόλου από τους δη-
µόσιους χώρους µέχρι τις 3 Οκτωβρίου, είναι 
πολύ πιθανό να εγερθούν αµφισβητήσεις ως 
προς το τι αποτελεί δηµόσιο χώρο (π.χ. πεζο-
δρόµια ανήκοντα σε πολυκατοικίες και όχι στον 
δήµο, σηµαίες σε ιδιωτικά οικόπεδα, υπαίθρια 
καταστήµατα µε σουβενίρ κ.λπ.). Τα εσωτερι-
κά ζητήµατα στα Σκόπια είναι πολλά και η κυ-
βέρνηση Ζάεφ φοβάται αντιδράσεις όσων θί-
γονται, µηνύσεις για καταστροφή ξένης περι-
ουσίας, αλλά και πολιτική εκµετάλλευση του 
ζητήµατος από την αντιπολίτευση.

Μείζον ζήτηµα, ωστόσο, προκύπτει και µε τις 
πινακίδες, οι οποίες -µε βάση τη συµφωνία- θα 
έπρεπε να τοποθετηθούν στα µνηµεία προκει-
µένου να αναδειχθεί η ελληνικότητα των αρχαί-
ων Μακεδόνων. Η εικόνα που έχει το υπουρ-
γείο Εξωτερικών είναι ότι οι πινακίδες ήταν πο-
λύ µικρές, κατασκευασµένες από πλαστικό και 
τοποθετήθηκαν στα περισσότερα µνηµεία µε 
κόλλα, µε αποτέλεσµα είτε να αφαιρεθούν εί-
τε να βανδαλιστούν σχεδόν αµέσως και ως 
εκ τούτου να µην είναι ορατές. Οι ίδιες πλη-
ροφορίες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση της 
Β. Μακεδονίας έδωσε εντολή για την άµεση 
αντικατάστασή τους, χωρίς ωστόσο να υπάρ-
χει η παραµικρή ενηµέρωση προς την ελληνι-
κή πλευρά για το πότε αυτή θα ολοκληρωθεί. 

Η ελληνική πλευρά έχει ήδη επισηµάνει συ-
γκεκριµένα µνηµεία στην πόλη των Σκοπίων, 
αλλά και παραδείγµατα τα οποία χρήζουν πα-
ρεµβάσεων. Μεταξύ άλλων:
f Τα αγάλµατα των οκτώ αρχαίων Μακε-
δόνων βασιλέων στη Γέφυρα των Πολιτι-
σµών, στο κέντρο των Σκοπίων.
f Το Μέγαρο της Λυδίας της Φιλιππησίας.
f Το µνηµείο για τα παιδιά-πρόσφυ-
γες σε πλατεία απέναντι από τη Βου-
λή. Η ελληνική πλευρά υπενθύµισε 
ότι το 2016 τοποθετήθηκε εκεί πινα-
κίδα µε τον Ηλιο της Βεργίνας και 
µε την απαράδεκτη αναφορά σε 
«γενοκτονία των Μακεδόνων» 
στην Ελλάδα. 
f Ο Ηλιος της Βεργίνας σε κε-
ντρικό δρόµο των Σκοπίων. Η 
άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι 
πρόκειται για ιδιωτικό χώρο.
f Τεράστια πινακίδα σε κτίριο 
µε τίτλο «Αρχαιολογικό Μου-
σείο της Μακεδονίας».
f Λογότυπο δήµου Κριβο-
γκάστανι στο οποίο απεικο-
νίζεται ο Ηλιος της Βεργίνας.

Παράλληλα, στο διάβηµά 
της η ελληνική πλευρά επε-
σήµανε ότι τους τελευταίους 
µήνες έχουν κατά καιρούς 
προκληθεί προβλήµατα σε ∆ι-
εθνείς Εκθέσεις στις οποίες η γειτονική χώρα 
αναγραφόταν σε πινακίδες ή κείµενα ως «Μα-
κεδονία», αλλά και το γεγονός ότι σε αθλητι-
κές διοργανώσεις οι αποστολές της γειτονικής 
χώρας χρησιµοποιούν στολές µε τα διακριτι-
κά «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ».

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
της Βόρειας 

Μακεδονίας Ζόραν 
Ζάεφ και ο υπουργός 

Εξωτερικών της 
γειτονικής χώρας 
Νίκολα Ντιμιτρόφ 

την ημέρα της 
υπογραφής της 

συμφωνίας των 
Πρεσπών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Υψηλόβαθµος 
αξιωµατού-
χος επεσή-
µανε στην 
«R» ότι «αφ’ 
ης στιγµής 
η συµφωνία 
έχει κυρωθεί 
από τα δύο 
Κοινοβούλια, 
το πρόβληµα 
έγκειται όχι 
στην εφαρµο-
γή της, αλλά 
ακριβώς στο 
ότι δεν εφαρ-
µόζεται»

Ο αναπληρωτής 
ΥΠΕΞ έκανε λόγο 

για κακή συμφωνία, 
τα προβλήματα 

της οποίας 
εμφανίζονται τώρα 

που η ελληνική 
πλευρά προσπαθεί 
να την εφαρμόσει 

Εκατοντάδες 
περιστατικά 
παραβίασης
της συµφωνίας
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