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ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ

Μεγάλε Στέφανε
γράφεις ιστορία...
Γράφει ο Γιώργος ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ

ΣΕΛ. 11 ΣΕΛ. 23-26

Βαθύς διχασμός και κλίμα ακραίας πόλωσης μετά το συλλαλητή-
ριο της Κυριακής για την Συμφωνία των Πρεσπών. Από σοβαρά 
επεισόδια, άγριες συγκρούσεις, χημικά και δολοφονική επίθεση 
σε φωτορεπόρτερ αμαυρώθηκε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα, 
με χιλιάδες πολίτες να συρρέουν στην Αθήνα για να φωνάξουν 
την αντίθεση τους στη Συμφωνία με τα Σκόπια. Ακραία στοι-
χεία «βλέπει» το Μαξίμου πίσω από τα επεισόδια, για αυταρχι-
κό πρόσωπο «μιλά» η ΝΔ που ζήτησε την παραίτηση της Όλγας 
Γεροβασίλη και της Κατερίνας Παπακώστα. Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της αστυνομίας, δώδεκα άτομα προσήχθησαν από τις 
αστυνομικές δυνάμεις από τα οποία συνελήφθησαν τα επτά, σε 
βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία αυτόφωρης διαδι-
κασίας. Ο αριθμός των τραυματιών αστυνομικών που διακομί-
σθηκαν στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών ανέρχεται σε 25.   

ΣΕΛ. 8-9, 14

ΣΕΛ. 4

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Όχι στη μεταφορά του μουσείου Powerhouse  
λένε οι Εργατικοί της ΝΝΟ ΣΕΛ 2
Και δεύτερο μωρό περιμένει η σύντροφος  
του Barnaby Joyce ΣΕΛ 2
Τρεις συλλήψεις για κλοπή βρεφικού γάλατος 
αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων ΣΕΛ 4

ΣΕΛ. 5

Τεταμένο κλίμα, διχασμός και επεισόδια

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ 

Στέφανος Τσιτσιπάς: Μόνος του 
έσωσε την τιμή τής Ελλάδας
Γράφει ο Γιώργος ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ:

Μεγάλο αφιέρωμα: 
Όλο το κείμενο της 
Συμφωνίας των Πρεσπών

ΣΕΛ. 42

Έγραψε ιστορία 
ο Στέφανος Τσιτσιπάς 

– Απέκλεισε τον «θρύλο» Φέντερερ

Οι πάμπλουτοι Αυστραλοί 
μεγαλώνουν την περιουσία 
τους κατά 100 εκατομμύρια 

δολάρια καθημερινά 

Australian Open: 

ΣΕΛ. 3

Ο Άμποτ προτιμά
τους Εργατικούς 
από τους 
ανεξάρτητους

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Πρώτο Μέρος, η Ελληνική Δημοκρατία (το «Πρώ-το Μέρος») και το Δεύτερο Μέρος, που έγινε δεκτό στα Ηνωμένα Έθνη σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 47/225 της 8ης Απριλίου 1993 (το «Δεύτερο Μέρος»), αναφε-ρόμενα από κοινού ως «τα Μέρη»,  
- Υπενθυμίζοντας τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρ-τη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελ-σίνκι του 1975, των σχετικών Πράξεων του Οργανι-σμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώ-πη («ΟΑΣΕ») και τις αξίες και αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
- Καθοδηγούμενα από το πνεύμα και τις αρχές της δη-μοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας, - Συμμορφούμενα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνω-μένων Εθνών και ιδιαίτερα εκείνες που αναφέρονται στην υποχρέωση των Κρατών να απέχουν στις διεθνείς τους σχέσεις από την απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήπο-τε Κράτους,

- Τονίζοντας την πλήρη δέσμευσή τους στις αρχές του απαραβίαστου των συνόρων και της εδαφικής ακεραιό-τητας των Κρατών που έχουν ενσωματωθεί στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975, 
- Επιβεβαιώνοντας το υφιστάμενο σύνορο μεταξύ τους, ως ένα διαρκές διεθνές σύνορο, 
- Τελώντας σε πλήρη συμφωνία ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας στη Νοτι-οανατολική Ευρώπη, 
- Επιθυμώντας να ενισχύσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και σχέσεων καλής γειτονίας στην περιοχή και να τερμα-τίσουν οριστικά οιεσδήποτε εχθρικές συμπεριφορές που τυχόν επιμένουν και συμφωνώντας ως προς την ανάγκη να απέχουν από οποιαδήποτε μορφή αλυτρωτισμού και αναθεωρητισμού,
- Υπενθυμίζοντας την υποχρέωσή τους, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, να μην παρεμβαίνουν,  με οιοδήποτε πρόσχημα ή τρόπο στις εσωτερικές υποθέσεις και στη δικαιοδοσία του άλ-λου, 
- Υπογραμμίζοντας επίσης τη σημασία της ανάπτυ-ξης φιλικών σχέσεων μεταξύ των Κρατών και της ειρηνι-κής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
- Επιλύοντας τις διαφορές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 817 (1993) της 7ης Απριλίου 1993 και 845 (1993) της 18ης Ιουνίου 1993, καθώς και με το Άρθρο 5 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμ-βρίου 1995 με αξιοπρεπή και βιώσιμο τρόπο, έχοντας κατά νου τη σπουδαιότητα του ζητήματος και τις ευαισθη-σίες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, 

- Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέ-λευσης 47/225 της 8ης Απριλίου 1993, 
- Λαμβάνοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία, το Μνημόνιο περί Πρακτικών Μέτρων της 13ης Οκτωβρίου 1995, που υπεγράφη στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Συμ-φωνίας, το Μνημόνιο για την αμοιβαία εγκαθίδρυση Γρα-φείων Συνδέσμων στα Σκόπια και στην Αθήνα της 20ης
Οκτωβρίου 1995 καθώς επίσης και τη διαδικασία των Μέ-τρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης («ΜΟΕ»), - Τονίζοντας την ισχυρή βούλησή τους για αμοιβαία φι-λία, καλή γειτονία και εταιρική σχέση συνεργασίας, - Δεσμευόμενα να ενισχύσουν, να διευρύνουν και να εμ-βαθύνουν τις διμερείς τους σχέσεις και να θέσουν σταθε-ρά θεμέλια για την εδραίωση και τον σεβασμό των σχέσε-ων καλής γειτονίας και την ανάπτυξη της συνολικής διμε-ρούς τους συνεργασίας, 

- Επιδιώκοντας να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη δι-μερή συνεργασία και να την αναβαθμίσουν στο επίπεδο μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης στους τομείς της γε-ωργίας, της πολιτικής προστασίας, της άμυνας, της οικο-νομίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της βιομηχανί-ας, των υποδομών, των επενδύσεων, των πολιτικών σχέ-σεων, του τουρισμού, του εμπορίου, της διασυνοριακής συνεργασίας και των μεταφορών, αξιοποιώντας επίσης τα υπάρχοντα ΜΟΕ, 
Συμφώνησαν ως ακολούθως :

ΜΕΡΟΣ 1
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1

1.  Η παρούσα Συμφωνία είναι τελική και από τη θέση της σε ισχύ τερματίζει την Ενδιάμεση Συμφωνία μετα-ξύ των Μερών που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου 1995.
2.  Τα Μέρη αναγνωρίζουν ως δεσμευτικό το αποτέλε-σμα των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες και τα δύο Μέρη έχουν δεσμευθεί κατ’ εφαρμογή των απο-φάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993) καθώς επίσης και της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995.3.  Σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις αυτές έχουν γίνει αμοιβαίως αποδεκτά και συμφωνηθεί τα ακόλουθα:   α) Tο επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους θα είναι «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», το οποίο θα είναι το συνταγματικό όνομα του Δεύτερου Μέρους και θα χρησιμοποιείται ���� �����,όπως προβλέπε����� �����,όπως προβλέπε� �����,όπως προβλέπε������,όπως προβλέπε�,όπως προβλέπε-ται στην παρούσα Συμφωνία. Το σύντομο όνομα του Δεύτερου Μέρους θα είναι «Βόρεια Μακεδονία».  β) Η ιθαγένεια του Δεύτερου Μέρους θα είναι Μακεδο-νική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονί-ας, και θα εγγράφεται έτσι σε όλα τα ταξιδιωτικά έγ-γραφα.

  γ) Η επίσημη γλώσσα του Δεύτερου Μέρους θα είναι η «Μακεδονική γλώσσα», όπως αναγνωρίσθηκε από την Τρίτη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων, που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977, και περιγράφεται στο Άρθρο 7 (3) και (4) της παρούσας Συμφωνίας.    δ) Οι όροι «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» έχουν την έννοια που αποδίδεται στο Άρθρο 7 της παρούσας Συμφωνίας.
  ε) Οι κωδικοί χώρας για τις πινακίδες αυτοκινήτων του Δεύτερου Μέρους θα είναι ΝΜ ή ΝΜΚ. Για όλους τους άλλους σκοπούς, κωδικοί χώρας παραμένουν οι ΜΚ και ���, όπως επισήμως αποδόθηκαν από τον Διε�

���, όπως επισήμως αποδόθηκαν από τον Διε�, όπως επισήμως αποδόθηκαν από τον Διε-θνή Οργανισμό Τυποποίησης («ΔΟΤ»).  ζ) Ο επιθετικός προσδιορισμός για το Κράτος, τα επί-σημα όργανά του, και τις άλλες δημόσιες οντότητες θα ευθυγραμμίζεται με το επίσημο όνομα του Δεύτε-ρου Μέρους ή το σύντομο όνομα, ήτοι, «της Δημο-κρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» ή «της Βόρειας Μακεδονίας». Άλλες χρήσεις επιθέτου περιλαμβανο-μένων εκείνων που αναφέρονται σε ιδιωτικές οντότη-τες και δρώντες που δεν σχετίζονται με το Κράτος και τις δημόσιες οντότητες, δεν έχουν συσταθεί με νόμο και δεν απολαμβάνουν οικονομικής υποστήριξης από το Κράτος για δραστηριότητες στο εξωτερικό, δύνα-νται να ευθυγραμμίζονται με το Άρθρο 7 (3) και (4). Η χρήση επιθέτου για δραστηριότητες δύναται να ευθυ-γραμμίζεται με το Άρθρο 7 (3) και (4). Τούτο δεν επη-ρεάζει τη διαδικασία που καθιερώθηκε με το Άρθρο 1 (3) (θ) και τα σύνθετα ονόματα των πόλεων που υφί-στανται κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρού-σας Συμφωνίας. 
  η) Το Δεύτερο Μέρος θα υιοθετήσει το «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» ως το επίσημο όνομά του και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) μέσω της εσωτερικής του διαδικασίας του που είναι και δεσμευτική και αμετάκλητη, και συνεπάγεται την τροποποίηση του Συντάγματος όπως συμφωνήθηκε στην παρούσα Συμφωνία.  

  θ) Σε σχέση με τα προαναφερόμενα όνομα και ορο-λογίες στις εμπορικές ονομασίες τα εμπορικά σήμα-τα και τις επωνυμίες, τα Μέρη συμφωνούν να υποστη-ρίξουν και να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές κοινό-τητές τους να θεσμοθετήσουν έναν ειλικρινή, δομημέ-νο και με καλή πίστη διάλογο, στο πλαίσιο του οποί-ου θα επιδιώξουν και θα επιτύχουν αμοιβαίως αποδε-κτές λύσεις στα θέματα που πηγάζουν από τις εμπορι-κές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες και όλα τα σχετικά ζητήματα σε διμερές και διεθνές επί-πεδο. Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων δια-τάξεων, θα δημιουργηθεί μία διεθνής ομάδα ειδικών 

η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των δύο Κρατών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») με την κατάλληλη συμβολή των Ηνωμένων Εθνών και του ΔΟΤ. Αυτή η ομάδα ειδικών θα συγκροτηθεί εντός του 2019 και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της εντός τριών ετών. Τίποτα στο Άρθρο 1 (3) (θ) δεν θα επηρε-άσει την παρούσα εμπορική χρήση μέχρις ότου εξευ-ρεθεί αμοιβαία συμφωνία όπως προβλέπεται σε αυ-τήν την παράγραφο.
4.  Με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα προβούν στα ακόλουθα βήματα:  α) �ο Δεύτερο Μέρος, χωρίς καθυστέρηση, θα κατα�

�ο Δεύτερο Μέρος, χωρίς καθυστέρηση, θα κατα�
ο Δεύτερο Μέρος, χωρίς καθυστέρηση, θα κατα-θέσει τη Συμφωνία στο Κοινοβούλιό του για κύρωση.   β) Σε συνέχεια της κύρωσης της παρούσας Συμφωνί-ας από το Κοινοβούλιο του Δεύτερου Μέρους, το Δεύ-τερο Μέρος θα γνωστοποιήσει στο Πρώτο Μέρος ότι το Κοινοβούλιό του έχει κυρώσει τη Συμφωνία.  γ) Το Δεύτερο Μέρος, εφόσον το αποφασίσει, θα διε-ξαγάγει δημοψήφισμα.

  δ) Το Δεύτερο Μέρος θα ξεκινήσει τη διαδικασία των συνταγματικών τροποποιήσεων όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία.
  ε) Το Δεύτερο Μέρος θα ολοκληρώσει  �� ���� τις συ��� ���� τις συ� ���� τις συ����� τις συ� τις συ-νταγματικές τροποποιήσεις έως το τέλος του 2018.  ζ) Μόλις το Δεύτερο Μέρος γνωστοποιήσει την ολο-κλήρωση των προαναφερόμενων συνταγματικών τροποποιήσεων και όλων των εσωτερικών νομικών διαδικασιών του προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η πα-ρούσα Συμφωνία, το Πρώτο Μέρος θα κυρώσει χω-ρίς καθυστέρηση την παρούσα Συμφωνία.5.  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα χρησιμοποιούν το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1(3) σε όλους τους σχετικούς διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς, θε-σμούς και f���, περιλαμβανομένων όλων των συνα-ντήσεων και αλληλογραφίας, και σε όλες τις διμερείς σχέσεις τους με όλα τα Κράτη�Μέλη των Ηνωμένων Εθνών.

6.  Ειδικότερα, αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ της παρού-σας Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα:  α) Γνωστοποιήσει σε όλους τους διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς, θεσμούς και f���στους οποίους είναι μέλος ότι τέθηκε σε ισχύ η πα-ρούσα Συμφωνία, και θα ζητήσει όλοι αυτοί οι Οργα-νισμοί, θεσμοί και f��� στο εξής να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν το όνομα και τις ορολογίες που ανα-φέρονται στο Άρθρο 1(3) της παρούσης Συμφωνίας για όλες τις χρήσεις και για όλους τους σκοπούς. Και τα δύο Μέρη επίσης θα αναφέρονται στο Δεύτερο Μέ-ρος σύμφωνα με το Άρθρο 1(3) σε όλες τις επικοινω-νίες τους προς, με και εντός αυτών των Οργανισμών, θεσμών και f���.
  β)  Γνωστοποιήσει σε όλα τα Κράτη�Μέλη των Ηνω-μένων Εθνών τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφω-νίας και θα ζητήσει από αυτά να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν το όνομα και τις ορολογίες που ανα-φέρονται στο Άρθρο 1(3) της παρούσας Συμφωνίας για όλες τις χρήσεις και όλους τους σκοπούς, περι-λαμβανομένων όλων των διμερών σχέσεών τους και επικοινωνιών. 

7.  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 1(9) και (10), οι όροι «Μακεδονία», «Δημοκρατία της Μακεδο-νίας», «ΠΓΔ της Μακεδονίας», «ΠΓΔ Μακεδονίας» σε μεταφρασμένη ή αμετάφραστη εκδοχή, καθώς και το προσωρινό όνομα «η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο-κρατία της Μακεδονίας» και το ακρωνύμιο «πΓΔΜ» θα σταματήσουν να χρησιμοποιούνται για να ανα-φέρονται στο Δεύτερο Μέρος σε οιοδήποτε επίσημο πλαίσιο.
8.  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας και λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 1(9) και (10), τα Μέρη θα χρησιμοποιούν το όνομα και τις ορολογίες του Άρ-θρου 1(3) για όλες τις χρήσεις και για όλους τους σκο-πούς ���� �����, ήτοι, εσωτερικά, σε όλες τις διμε�

���� �����, ήτοι, εσωτερικά, σε όλες τις διμε� �����, ήτοι, εσωτερικά, σε όλες τις διμε������, ήτοι, εσωτερικά, σε όλες τις διμε�, ήτοι, εσωτερικά, σε όλες τις διμε-ρείς σχέσεις τους και σε όλους τους περιφερειακούς και διεθνείς Οργανισμούς και θεσμούς.9.  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με τη χρηστή διοικητική πρακτική θα πάρει όλα τα απα-
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