
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 23 MARCH 2016 31ΘΕΜΑWEDNESDAY 23 MARCH 2016 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ30

Η
υπόθεση µε τη γκάφα του 
υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Γιάννη Μουζά-
λα, που αποκάλεσε τα Σκό-

πια «Μακεδονία» και οι αναταράξεις 
στην κυβέρνηση έφεραν στο προ-
σκήνιο το ζήτηµα της ονοµασίας της 
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρα-
τίας της Μακεδονίας. Μια υπόθεση 
που έχει προκαλέσει αποποµπές 
υπουργών, την πτώση ουσιαστικά 
µιας κυβέρνησης, ογκώδεις διαδη-
λώσεις και δάκρυα πολιτικών.
Σήµερα, 25 χρόνια µετά, το θέµα 
της ονοµασίας των Σκοπίων (που 
λόγω αποτυχίας της ελληνικής εξω-
τερικής πολιτικής το 95% του κό-
σµου αποκαλεί Μακεδονία) συνεχί-
ζει να προκαλεί αναταράξεις όποτε 
το όνοµα «Μακεδονία» ακούγεται 
από ελληνικά χείλη, ωστόσο βρί-
σκεται διαρκώς στο στόµα όλων 
των Ευρωπαίων, ειδικά το τελευταίο 
χρονικό διάστηµα µε τον εγκλωβι-
σµό των προσφύγων στην Ελλάδα 
και το κλείσιµο των συνόρων. Όλοι 
οι Ευρωπαίοι, ακόµη και παρουσία 
Ελλήνων πολιτικών, αποκαλούν τη 
FYROM «Μακεδονία»...
Για το ελληνικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών το ζήτηµα του ονόµατος της 
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµο-
κρατίας της Μακεδονίας δεν είναι 
απλώς µια διαφορά περί ιστορικών 
γεγονότων ή συµβόλων. Πρόκειται 
για τη συµπεριφορά ενός κράτους 
µέλους των Ηνωµένων Εθνών, της 
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρα-
τίας της Μακεδονίας, η οποία αντι-
στρατεύεται τις θεµελιώδεις αρχές 
της διεθνούς έννοµης τάξης, και 
πιο συγκεκριµένα τον σεβασµό της 
καλής γειτονίας, της κυριαρχίας και 
της εδαφικής ακεραιότητας. Ωστόσο 
παρά τις όποιες προσπάθειες έγιναν 
τα τελευταία 25 χρόνια η διαφορά 
παραµένει ανάµεσα στην Ελλάδα 
και την ΠΓ∆Μ.

Η ιστορία από το 1991
Το ζήτηµα του ονόµατος προέκυψε το 
1991, όταν τα Σκόπια αποσχίστηκαν 
από την οµοσπονδιακή Γιουγκοσλα-
βία και ανακήρυξαν την ανεξαρτη-
σία τους υπό το όνοµα «∆ηµοκρατία 
της Μακεδονίας». H Βουλή της τότε 
Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της Μα-
κεδονίας στα Σκόπια, που προήλθε 
από τις εκλογές της 11ης Νοεµβρίου 
1990, ψηφίζει τη διακήρυξη ανε-
ξαρτησίας από την Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και 
ο πανεπιστηµιακός Νίκολα Κλιού-
σεφ αναλαµβάνει την πρωθυπουρ-
γία του νέου κράτους. Άµεσα µε συ-

νταγµατική τροποποίηση απαλείφει 
το Σοσιαλιστική από την ονοµασία 
του γειτονικού κράτους και αυτοα-
νακηρύσσεται σε «∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας».
Συγκεκριµένα, η Πρώην Γιουγκο-
σλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονί-
ας ανακήρυξε την ανεξαρτησία της 
το 1991, βασίζοντας την ύπαρξη της 
ως ανεξάρτητο κράτος στην τεχνητή 
έννοια του «µακεδονικού έθνους», η 
οποία καλλιεργήθηκε συστηµατικά 
µέσω της πλαστογράφησης της ιστο-
ρίας και της καπηλείας της αρχαίας 
Μακεδονίας, για λόγους καθαρής 
πολιτικής σκοπιµότητας.
Η Ελλάδα αντέδρασε έντονα στην 
υποκλοπή της ιστορικής και πολιτι-
στικής της κληρονοµιάς και το θέµα 
ήλθε στο Συµβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών, το οποίο µε δύο 
αποφάσεις του συνιστά την εξεύρε-
ση ταχείας διευθέτησης για το καλό 
των ειρηνικών σχέσεων και της κα-
λής γειτονίας στην περιοχή.
Το 1991 πραγµατοποιείται συνά-
ντηση του Έλληνα Υπουργού Εξω-
τερικών Αντώνη Σαµαρά µε τον 
Πρόεδρο της Σερβίας Σλόµπονταν 
Μιλόσεβιτς στο Βελιγράδι. Αργότε-
ρα θα γίνει γνωστό ότι ο Μιλόσεβιτς 
πρότεινε κοινά σύνορα Σερβίας-Ελ-
λάδας και ουσιαστικά διχοτόµηση 
της «∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας», 
πρόταση που απέρριψε ο Σαµαράς.
Στις 3 ∆εκεµβρίου του 1991 ο πρό-
εδρος Κίρο Γκλιγκόροφ ζητά δι-
εθνή αναγνώριση της χώρας του 
ως «∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» 
µε επιστολή του προς τους ηγέτες 

όλων των κρατών του κόσµου. Την 
αµέσως επόµενη µέρα το Υπουργι-
κό Συµβούλιο υπό τον Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη ασχολείται µε το Μακε-
δονικό και καταλήγει σε τρεις όρους 
για την αναγνώριση της «∆ηµοκρα-
τίας της Μακεδονίας»: α) Να αλλά-
ξει η ονοµασία «Μακεδονία», β) Να 
αναγνωρίσει ότι δεν έχει εδαφικές 
βλέψεις κατά της Ελλάδας και γ) Να 
αναγνωρίσει ότι στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει «µακεδονική µειονότητα».
Η Βουλγαρία γίνεται η πρώτη χώρα 
που αναγνωρίζει την ΠΓ∆Μ µε το 
συνταγµατικό της όνοµα («∆ηµοκρα-
τία της Μακεδονίας») στις αρχές του 
1992 και έκτοτε οργανώνεται ένα 
µεγάλο κύµα διαδηλώσεων στην Ελ-
λάδα. Εκατοντάδες χιλιάδες άτοµα 
συµµετέχουν στο Παµµακεδονικό 
Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης για 
το ζήτηµα της ονοµασίας της αυτο-
αποκαλούµενης «∆ηµοκρατίας της 
Μακεδονίας». Η περίοδος εκείνη εί-
ναι ιδιαίτερα πυκνή σε πολιτικό χρό-
νο και ταραγµένη.
Στις αρχές του 1992 συγκαλείται η 
πρώτη σύσκεψη των πολιτικών αρ-
χηγών υπό τον Πρόεδρο της ∆ηµο-

κρατίας Κωνσταντίνο Καραµανλή για 
το θέµα των Σκοπίων. Ο Κωνσταντί-
νος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός, 
ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Αλέκα 
Παπαρήγα και η Μαρία ∆αµανάκη, 
παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών 
Αντώνη Σαµαρά, συµφωνούν για 
κοινή γραµµή πλεύσης, σε µια ονο-
µασία που δεν θα περιέχει τη λέξη 
«Μακεδονία» ή παράγωγά της.
Ωστόσο η πορτογαλική προεδρία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δια του υπουρ-
γού Εξωτερικών Ζοζέ Πινέιρο, προ-
τείνει συµβιβασµό µε αποδοχή από 
την πλευρά της Ελλάδος µιας σύν-
θετης ονοµασίας για το κράτος των 
Σκοπίων, µε επικρατέστερη ονοµα-
σία «Νοβοµατσεντόνια» («Νέα Μακε-
δονία»). Πρόκειται για το λεγόµενο 
«Πακέτο Πινέιρο», που τότε προκάλε-
σε διάσταση στις σχέσεις του πρωθυ-
πουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 
και του υπουργού Εξωτερικών Αντώ-
νη Σαµαρά.
Στις 13 Απριλίου 1992 συγκλήθη-
κε το συµβούλιο των πολιτικών αρ-
χηγών για το ζήτηµα της ονοµασίας 
της πΓ∆Μ υπό τον Πρόεδρο της ∆η-
µοκρατίας Κωνσταντίνο Καραµαν-
λή χωρίς την παρουσία της γ.γ. του 
ΚΚΕ, Αλέκας Παπαρήγα. Αποφασί-
ζεται να απορριφθεί το «πακέτο Πι-
νέιρο» και η Ελλάδα να αναγνωρίσει 
το ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων 
µόνο αν τηρηθούν οι όροι της ΕΟΚ 
που συµφωνήθηκαν στις 16 ∆εκεµ-
βρίου 1991 και αν η ονοµασία δεν 
περιλαµβάνει τη λέξη Μακεδονία ή 
παράγωγά της.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

ΑΡΘΡΟ

Πώς τα Σκόπια κατάφεραν να αρπάξουν την ονοµασία «Μακεδονία»
ΑΝΑ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α «NEWSBEAST»

Όλο το χρονικό από το 1991 - Το πολιτικό παρασκήνιο, τα λάθη, οι παραλείψεις και οι κινήσεις των ξένων

O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 23 MARCH 2016 31ΑΡΘΡΟ

Πώς τα Σκόπια κατάφεραν να αρπάξουν την ονοµασία «Μακεδονία»
Όλο το χρονικό από το 1991 - Το πολιτικό παρασκήνιο, τα λάθη, οι παραλείψεις και οι κινήσεις των ξένων

τύπου, ο Πρωθυπουργός Κωνστα-
ντίνος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την 
αποποµπή του Αντώνη Σαµαρά από 
την κυβέρνηση και ακολούθως ανέ-
λαβε ο ίδιος το Υπουργείο Εξωτερι-
κών, καθώς ο υπουργός είχε προη-
γουµένως διαφοροποιηθεί από την 
κυβερνητική γραµµή παρουσιάζο-
ντας στη σύσκεψη σηµείωµα µε επτά 
σηµεία δράσης, τα οποία προκάλε-
σαν την αντίδραση του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας και του Πρωθυ-
πουργού.
Στο διάστηµα από το 1992 έως το 
τέλος της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη, ο Αντώνης Σαµαράς διατήρησε 
τις απόψεις του επί της εξωτερικής 
πολιτικής. Τον Οκτώβριο του ίδιου 
έτους παραιτήθηκε από τη βουλευτι-
κή του έδρα και αποχώρησε από τη 
Νέα ∆ηµοκρατία.
Το 1992 ανεβαίνοντας στη ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο  τότε Πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας Κωνσταντί-
νος Καραµανλής, είχε βουρκώσει 
δηµόσια όταν ρωτήθηκε από τους 
δηµοσιογράφους για το όνοµα της 
Μακεδονίας. «∆εν υπάρχει παρά 
µόνο µια Μακεδονία», είχε απαντή-
σει ο Καραµανλής
Το 1993, κατόπιν της σύστασης του 

Συµβουλίου Ασφαλείας, η Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μα-
κεδονίας έγινε δεκτή, µε απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, στα Ηνω-
µένα Έθνη µε αυτήν την προσωρι-
νή ονοµασία έως ότου εξευρεθεί µια 
συµφωνηµένη λύση. Είναι τότε που ο 
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δηλώνει 
ότι το όνοµα που θα λάβει η ΠΓ∆Μ 
δεν έχει µεγάλη σηµασία, γιατί κανείς 
δεν θα το θυµάται σε 10 χρόνια...
Από τότε, µε πρώτη την Κίνα, όλες 
σχεδόν οι µεγάλες χώρες, ΗΠΑ, Ρω-
σία, Γερµανία αναγνωρίζουν ως «∆η-
µοκρατία της Μακεδονίας» τα Σκόπια.
Το 1995, η Ελλάδα και η Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μα-
κεδονίας συνοµολόγησαν µια Ενδι-
άµεση Συµφωνία, η οποία επέβαλε 
έναν δεσµευτικό «κώδικα συµπερι-
φοράς». Επί τη βάσει της Ενδιάµεσης 
Συµφωνίας τα δύο µέρη άρχισαν δι-
απραγµατεύσεις υπό την αιγίδα των 
Ηνωµένων Εθνών, οι οποίες συνεχί-
ζονται µέχρι σήµερα.
Κατά το χρονικό διάστηµα που έχει 
παρέλθει από την υπογραφή της 
Ενδιάµεσης Συµφωνίας, η Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μα-
κεδονίας παραβιάζει συστηµατικά το 
γράµµα και το πνεύµα της Συµφω-
νίας και, βεβαίως, τις υποχρεώσεις 
της που πηγάζουν από αυτήν προ-
βάλλοντας µεγαλοϊδεατικές εδαφι-
κές βλέψεις κατά της Ελλάδας, µέσω 
της απεικόνισης σε χάρτες, σχολι-
κά εγχειρίδια, βιβλία ιστορίας κλπ. 
ελληνικών εδαφών στην εδαφική 
επικράτεια µιας «µεγάλης» Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της 
Μακεδονίας χρησιµοποιώντας την 
ονοµασία «∆ηµοκρατία της Μακεδο-
νίας» στους διεθνείς οργανισµούς, 

συµπεριλαµβανοµένων και των 
Ηνωµένων Εθνών, στους οποίους 
έχει προσχωρήσει υπό την προϋπό-
θεση να χρησιµοποιεί την προσωρι-
νή ονοµασία Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, κατά 
παράβαση της σχετικής δεσµεύσεως 
που προβλέπει το άρθρο 11.1 (ακό-
µα και από το βήµα της 62ης Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, 
ο τότε Πρόεδρος της Πρώην Γιουγκο-
σλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδο-
νίας, Branko Crvenkovski, είχε δη-
λώσει ότι «το όνοµα της χώρας µου 
είναι και θα είναι ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας»).

Το «βέτο» του 2008  
από τον Κώστα Καραµανλή
Στις 3 Απριλίου η Ελλάδα ασκεί βέτο 
στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, 
κατά την Εαρινή Σύνοδο της Συµµα-
χίας στο Βουκουρέστι. Ο κ. Κώστας 
Καραµανλής ξεκαθάρισε ότι δεν 
επρόκειτο να δεχθεί την παραµικρή 
κουβέντα για το θέµα των Σκοπίων 
σ’ εκείνη τη Σύνοδο Κορυφής του 
ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Στο πλαίσιο 
αυτό, κατά τη ∆ιάσκεψη Κορυφής του 
ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο 
του 2008 τα µέλη της Συµµαχίας απο-

φάσισαν µε συλλογική και οµόφωνη 
απόφαση ότι θα απευθυνθεί πρόσκληση 
στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρα-
τία της Μακεδονίας για ένταξή της εφό-
σον λυθεί το ζήτηµα του ονόµατος, κατά 
τρόπο αµοιβαίως αποδεκτό. Η απόφαση 
αυτή επιβεβαιώθηκε και επαναλήφθηκε 
σε όλες τις µεταγενέστερες Συνόδους Κο-
ρυφής της Συµµαχίας στο Στρασβούργο 
(2009), στη Λισσαβώνα  (2010) και στο 
Σικάγο (2012). Η Σύνοδος Κορυφής 
της Ουαλίας (2014) δεν είχε διευρυν-
σιακή χροιά. Η πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας προσέφυγε 
στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης κατά 
της Ελλάδας την 17η Νοεµβρίου 2008, 
ισχυριζόµενη ότι η χώρα µας πρόβαλε 
αντίρρηση στην ένταξη της πρώην Γιου-
γκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδο-
νίας στο ΝΑΤΟ κατά τη Σύνοδο Κορυ-
φής της Συµµαχίας στο Βουκουρέστι τον 
Απρίλιο του 2008.
Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης στην 
υπόθεση αυτή δεν υπεισήλθε στην ου-
σία της ονοµατολογικής διαφοράς, ση-
µειώνοντας ότι δεν έχει τη σχετική δι-
καιοδοσία και ότι η διαφορά πρέπει να 
επιλυθεί στο πλαίσιο που ορίζουν οι 
Αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας, 
µέσω διαπραγµατεύσεων υπό την αιγίδα 
του ΟΗΕ. Κάλεσε, επίσης, τα δύο µέρη 
να εµπλακούν σε ουσιαστικές διαπραγ-
µατεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνω-
µένων Εθνών. Το 2012 η ελληνική 
Κυβέρνηση πήρε µία σηµαντική πρω-
τοβουλία προκειµένου να δώσει ώθη-
ση στη διαπραγµατευτική διαδικασία 
για την επίλυση του ονοµατολογικού 
ζητήµατος. Πρότεινε την υπογραφή 
µεταξύ των δύο χωρών Μνηµονίου 
Κατανόησης, που θα θέσει το πλαίσιο 
και τις βασικές παραµέτρους για την 
οριστική επίλυση του ζητήµατος της 
ονοµασίας. Η λύση πρέπει να περι-
λαµβάνει συµφωνία επί του γεγονότος 
ότι οποιαδήποτε πρόταση οφείλει να 
εµπεριέχει σαφή και οριστικό προσδι-
ορισµό του ονόµατος που δεν θα αφή-
νει περιθώρια αµφιβολιών σχετικά µε 
τη διάκριση µεταξύ του εδάφους της 
πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατί-
ας της Μακεδονίας και περιοχών σε 
γειτονικές χώρες, ειδικότερα, της πε-
ριοχής της Μακεδονίας στη βόρεια Ελ-
λάδα και ότι το συµφωνηµένο όνοµα 
θα χρησιµοποιείται έναντι όλων  (erga 
omnes) και για όλους τους σκοπούς. Η 
ανταπόκριση διεθνώς υπήρξε θετική.
Στην απάντησή της, η πλευρά της πρώ-
ην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της 
Μακεδονίας επαναλαµβάνει τις πάγιες 
θέσεις της και επί της ουσίας αντιπα-
ρέρχεται πλήρως την ελληνική πρό-
ταση. Από τότε δεν υπάρχει κάποια 
ουσιαστική εξέλιξη στο ζήτηµα. Μόνο 
ορισµένες στιγµές έντασης και κάποιες 
πολιτικές αντιπαραθέσεις, όπως το τε-
λευταίο επεισόδιο µε τον Γιάννη Μου-
ζάλα και τον Πάνο Καµµένο.


