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Συμφωνία
των Πρεσπών
Πριν να ψηφίσουν οι βουλευτές
οι πολίτες έχουν το λόγο

Κρίνουν τη Συμφωνία
και απαιτούν να εισακουστούν

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ



Η 17η Ιουνίου του 2018 είναι μία ημερομηνία 
που θα μείνει στην ιστορία. Σε ποια πλευρά 
της θα το αποφασίσει η ίδια η ιστορία. Εκείνη 
την καλοκαιρινή ημέρα στο χωριό Ψαράδες των 
Πρεσπών υπογράφηκε η περίφημη Συμφωνία 
με στόχο τη διευθέτηση του λεγόμενου μακε-
δονικού ζητήματος που τα τελευταία περίπου 
30 χρόνια παραμένει εκκρεμές παρά τις προ-
σπάθειες υπό τον Μάθιου Νίμιτς, ειδικό αντι-
πρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
για το μακεδονικό από το 1994!

Σύμφωνα με τη Συμφωνία αυτή η πρώην Γιου-
γκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα 
ονομαστεί Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
και η Ελλάδα θα αναγνωρίσει την υπηκοότητα 
των πολιτών της ως Μακεδόνες/Πολίτες της 
Βόρειας Μακεδονίας και θα συμφωνήσει ότι η 
επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η μακεδονική 
γλώσσα. Στο πλαίσιο της η υπηκοότητα δεν θα 
προδικάζει την εθνότητα στην οποία ανήκει ο 
κάθε πολίτης ενώ όσον αφορά την γλώσσα γίνε-
ται διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτής της αρχαίας 
μακεδονικής και της νοτιο-σλαβικής.

Η Συμφωνία που υπεγράφη για λογαριασμό της 
χώρας μας από τον τότε υπουργό Εξωτερικών 
Νίκο Κοτζιά και τον ομόλογό του από την ΠΓΔΜ 
παρόντος του Αλέξη Τσίπρα και του Ζόραν Ζάεφ 
πέρασε από τη γείτονα με την προβλεπόμενη 

αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματός της 
η οποία ολοκληρώθηκε στις 11 Ιανουαρίου και 
τώρα η μπάλα βρίσκεται στο ελληνικό γήπεδο. 
Εκτός από συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη την 
Αθήνα και πολλές μικρότερες πόλεις κυρίως 
της Β. Ελλάδας, και την παραίτηση του Νί-
κου Κοτζιά, η Συμφωνία προκάλεσε μείζονα 
κυβερνητική κρίση. 
Ο μέχρι πρότινος κυβερνητικός εταίρος, πρό-
εδρος των ΑΝΕΛ και πρώην υπουργός Άμυνας 

Πάνος Καμμένος αποχώρησε από την συγκυ-
βέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας της διαφω-
νίας του με τον τρόπο που διακανονίζει το 
ονοματολογικό της ΠΓΔΜ η Συμφωνία των 
Πρεσπών προκαλώντας σοβαρή -προσυμφω-
νημένη για κάποιους- κυβερνητική κρίση που 
χρειάστηκε να περάσει από τη βάσανο της 
συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής δύο 
φορές. Μία για να διασφαλίσει η κυβέρνηση 
την απαραίτητη ψήφο εμπιστοσύνης μετά την 
απώλεια της στήριξης των ΑΝΕΛ και μία για 
να επικυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών από 
τον ελληνικό Κοινοβούλιο.

Σήμερα, σχεδόν παράλληλα με την ετυμηγο-
ρία των 300 του ελληνικού κοινοβουλίου, η 
«ΜτΚ» επιχειρεί να καταγράψει το σφυγμό της 
κοινωνίας της Θεσσαλονίκης και γενικότερα 
της Βόρειας Ελλάδας για τη Συμφωνία δίνο-
ντας το λόγο στους πανεπιστημιακούς, στους 
επιχειρηματίες, στους καλλιτέχνες, στους 
επαγγελματίες, στους ανθρώπους της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, στους πολιτικούς όλων 
των αποχρώσεων. Ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα 
στη Συμφωνία των Πρεσπών, τυπωμένο, γιατί 
scripta manent, το οποίο θα είναι εκεί για 
να θυμίζει σε όλους μας πώς προσεγγίζουν 
το θέμα άνθρωποι που ζουν, εργάζονται και 
αναπνέουν καθημερινά σε αυτή την πλευρά 
της Ελλάδας.                                      «ΜτΚ»

Η Συμφωνία των Πρεσπών
από την Ελληνική πλευρά
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Η Συμφωνία που τίθεται αυτή 
τη χρονική στιγμή στην κρίση 
του ελληνικού κοινοβουλίου 
υπεγράφη τον Ιούνιο του 2018 για 
λογαριασμό της χώρας μας από 
τον τότε υπουργό Εξωτερικών 
Νίκο Κοτζιά και τον ομόλογό 
του της ΠΓΔΜ παρουσία των 
πρωθυπουργών των δύο χωρών



Η Συμφωνία των Πρεσπών 
είναι μία απαράδεκτη, 
επικίνδυνη και εθνικά επι-

ζήμια συμφωνία. Είναι μία σοβαρή 
διπλωματική ήττα καθώς για πρώ-
τη φορά μία ελληνική κυβέρνηση 
αναγνωρίζει συνδυαστικά όνομα, 
γλώσσα και εθνότητα στα Σκόπια. 
Η «συμφωνία», όχι μόνο δεν λύνει 
ζητήματα, αλλά δημιουργεί νέα, κα-
θώς πέρα από την πυροδότηση του 
αλυτρωτισμού των Σκοπίων και τον 

κίνδυνο αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής μας στο μέλλον, 
αποτελεί και έναν πραγματικό επιχειρηματικό και οικονομικό εφιάλτη 
για τις τοπικές επιχειρήσεις της Μακεδονίας, για τις οποίες η κυβέρνηση 
δεν έκανε καμία προετοιμασία για τη διεθνή κατοχύρωση των ονομάτων 
και των εμπορικών σημάτων τους. Η επιμονή της κυβέρνησης στο λά-
θος και η ισχνή πλειοψηφία – «μπάλωμα» των 151 βουλευτών βάζουν σε 
περιπέτειες τη Μακεδονία και ολόκληρη τη χώρα. Ζητώ από τα πολιτικά 
κόμματα, καθώς και από κάθε βουλευτή ξεχωριστά και ειδικά από τους 
βουλευτές που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, να σταθούν στο ύψος της 
ιστορικής και εθνικής τους ευθύνης και να καταψηφίσουν τη «Συμφωνία 
των Πρεσπών» στη Βουλή των Ελλήνων. Καλώ για ακόμα μία φορά την 
κυβέρνηση να δώσει το δικαίωμα στον ελληνικό λαό να εκφραστεί δημο-
κρατικά με δημοψήφισμα πριν έρθει στη Βουλή για κύρωση».

Θα μπορούσα να ασκήσω κριτική σε επιμέρους σημεία 
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Στον γεωγραφικό προσ-
διορισμό του ονόματος «Βόρεια Μακεδονία», τον οποίο 

θα προτιμούσα χρονικό (π.χ. «Νέα Μακεδονία», όπως στην πρό-
ταση Πινέιρο) γιατί θα ξεχώριζε αυτόματα τον αρχαιοελληνικό 
μακεδονικό πολιτισμό από το γειτονικό κράτος. Θα μπορούσα, 
επίσης, να ζητούσα η ιθαγένεια των πολιτών να είναι η «βορει-
ομακεδονική» αντί του «μακεδονική»/«πολίτη της Βόρειας Μα-
κεδονίας». Θα ήμουν όμως μεμψίμοιρος. Γιατί με ενδιαφέρει η 
μεγάλη εικόνα σε σχέση με το ζήτημα της ονομασίας. Κι αυτή 
μας επιβάλλει σαφώς να στηρίξουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. 
Πρώτον, γιατί κερδίζουμε το όνομα της ελληνικής Μακεδονίας. Η 

αδιαλλαξία και η ομφαλοσκόπηση των τελευταίων ετών στη χώρα μας οδήγησε διεθνώς στην ταύτιση 
του ονόματος «Μακεδονία» μόνο με τη γειτονική χώρα. Η Συμφωνία κάνει γνωστό ανά τον κόσμο το 
γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας ανήκει στην Ελλάδα, 
κατοχυρώνοντας παράλληλα την ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας. Ο δεύτερος βασικός λόγος 
είναι ξεκάθαρα το εθνικό μας συμφέρον. Η Ελλάδα κλείνει επιτέλους ένα αχρείαστο εθνικό μέτωπο 
και συμφιλιώνεται με το γειτονικό κράτος. Εξοικονομεί διπλωματικό κεφάλαιο, δείχνει σε μια δύ-
σκολη για την ίδια εποχή το δημιουργικό και ειρηνικό της πρόσωπο και -το κυριότερο- ενσωματώνει 
τη γειτονική χώρα στον περίγυρό της και άρα και στη σφαίρα της ευρωπαϊκής επιρροής της (όχι της 
τουρκικής ή της ρωσικής), με στόχο φυσικά το αμοιβαίο όφελος των δύο λαών. Ο τρίτος λόγος -και 
για μένα προσωπικά ο πιο σημαντικός- είναι η προοπτική που δίνει στη Θεσσαλονίκη. Η συμφωνία 
δίνει μια χρυσή ευκαιρία στην πόλη να ανακτήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που για αιώνες έπαιζε στα 
Βαλκάνια. Την ξαναφέρνει σε επαφή με τη φυσική της ενδοχώρα, με την οποία είναι καταδικασμένη 
να συνεργαστεί και να αναπτυχθεί από κοινού αν θέλει να γίνει πραγματική μητρόπολη των Βαλκανίων.

Πώς αξιολογείτε τη Συμφωνία των Πρεσπών;
Θεωρείτε πως λύνει τα παλιά ή δημιουργεί νέα προβλήματα;
Τι θα θέλατε να κάνει η ελληνική Βουλή;

Το ερώτημα της «ΜτΚ»

Του Απόστολου Τζιτζικώστα
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Του Γιάννη Μπουτάρη 
Δημάρχου Θεσσαλονίκης
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Του Γιώργου Χρηστίδη
Αναπληρωτή Καθηγητή

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Του Γρηγόρη Ζαρωτιάδη 
Αν. Καθηγητή

Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ

υπ. Δημάρχου Θεσσαλονίκης - ΥΨΙΠΟΛΙΣ

Του Νίκου Φωτίου
Αντιδημάρχου Θεσσαλονίκης

Να επωφεληθούμε της ευνοϊκής συγκυρί-
ας! Η διπλωματία είναι η τέχνη του εφι-
κτού στην οποία ο χρόνος παίζει μεγάλη 

σημασία: για πρώτη φορά από το 1995 παρουσι-
άστηκε - μετά τη συγκρότηση της νέας κυβέρ-
νησης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας τον Μάιο του 2017 - η ευνοϊκή 
συγκυρία για μια ρύθμιση της διμερούς διαφοράς 
με τη γείτονα χώρα στη βάση της ικανοποίησης 
της βασικής ελληνικής επιδίωξης: της αποδοχής 
μιας σύνθετης ονομασίας που θα ισχύει έναντι 
όλων. Και πράγματι η Συμφωνία των Πρεσπών 
ικανοποιεί αυτή την κεντρική ελληνική θέση, 
ενώ επιπλέον αποσαφηνίζει με κατηγορηματι-

κό τρόπο ότι οι γείτονες δεν έχουν σχέση με τον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία και την 
κουλτούρα της Μακεδονίας. Όσοι θεωρούν ότι 
μπορούν να πετύχουν ένα καλύτερο διαπραγμα-
τευτικό αποτέλεσμα (όπως και όσοι «ευαγγελίζο-
νται» μία διάλυση της ΠΓΔΜ) μάλλον πλανώνται 
οικτρά, ενώ τυχόν απόρριψη της Συμφωνίας από 
το ελληνικό κοινοβούλιο θα έχει μια σειρά από 
αρνητικές επιπτώσεις: θα πλήξει το κύρος της 
Ελλάδας στην περιοχή, τις σχέσεις της με τους 
Δυτικούς της συμμάχους, ενώ θα αφήσει άλυτη 
αυτή τη μεγάλη εκκρεμότητα στις σχέσεις μας με 
τη γείτονα χώρα. 

«Υποστηρίζω ότι τα διεθνή ζητήματα – διμε-
ρή ή ευρύτερα – πρέπει να λύνονται στο 
πλαίσιο λογικών, αμοιβαίων συνεννοή-

σεων, στο πνεύμα του σεβασμού και της ειλικρινούς 
διάθεσης για την ειρήνη και την πρόοδο. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει ότι «μια λύση (υπονοώντας προφανώς 
κάθε λύση) είναι προτιμότερη από καμία λύση». Η 
μακραίωνη ιστορική εμπειρία της ανθρωπότητας, 
ειδικότερα αν θέλετε στην περιοχή της Χερσονήσου 
του Αίμου, έχει αποδείξει το αντίθετο: μια κακή λύ-
ση είναι χειρότερη από καμία λύση! Ακριβώς επειδή 
είμαι υπέρμαχος της ειρήνης στα Βαλκάνια, της  δι-
εθνικής, διαπολιτισμικής συνεργασίας και του αλλη-
λοσεβασμού, εκτιμώ ότι η Συμφωνία των Πρεσπών 
είναι μια κακή λύση. Αναγνωρίζω το δικαίωμα στον 
αυτοπροσδιορισμό του καθενός, το οποίο όμως δεν 
μπορεί παρά να συνυφίσταται με τον αναγκαίο σεβα-
σμό στο ίδιο  δικαίωμα όλων. Συγκεκριμένα λοιπόν, 
θα με έβρισκε σύμφωνο ο γεωγραφικός προσδιορι-

σμός  του γειτονικού κράτους, αλλά είμαι κάθετα 
αντίθετος στη διατήρηση των επικίνδυνων για το 
κοινό μέλλον μας αμφισημιών ως προς τη γλώσσα και 
τον εθνικό προσδιορισμό των γειτόνων μας. Πρόκει-
ται λοιπόν για μια κακή συμφωνία, η οποία μάλιστα, 
το χειρότερο όλων, αποτελεί προϊόν ενός ιστορικά 
άνομου συνδυασμού αφενός εξωτερικών, αλλότρι-
ων συμφερόντων και αφετέρου μιας ενδοτικότητας 
που έγινε συνήθεια για την ελληνική διπλωματία, 
καλυμμένη πίσω από προοδευτικές (υποτίθεται) κε-
νότητες. Σε συνέχεια των παραπάνω, θα ήθελα η 
Ελληνική Βουλή να καταψηφίσει την εν λόγω συμφω-
νία, προς εξυπηρέτηση ενός ειρηνικού συνεργατικού 
μέλλοντος στη γειτονιά μας, κόντρα κι ενάντια στις 
προκλητικές παρεμβάσεις εξωβαλκανικών πολιτεια-
κών παραγόντων. Η επίσκεψη της καγκελαρίου της 
Γερμανίας στην παρούσα φάση και με το συγκεκρι-
μένο περιεχόμενο προσβάλλει τη δημοκρατία μας.»

Θεωρώ ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί 
έναν αμοιβαία επωφελή συμβιβασμό μεταξύ 
αμφοτέρων των μερών απέναντι σε μια κα-

τάσταση που συνιστούσε ανασχετικό παράγοντα για 
την ειρήνη, τη σταθερότητα και την συνανάπτυξη 
των Δυτικών Βαλκανίων σε μια ευρύτερα προβλημα-
τική και ρευστή πολιτικά και στρατιωτικά περιοχή, 
όπου δικακυβεύονται ισχυρά ανταγωνιστικά συμ-
φέροντα. Επιπλέον, αντιμετωπίζονται επ’ ωφελεία 
και των δύο λαών των γειτονικών χωρών άσκοπες 
εντάσεις και αντιπαραθέσεις, καθώς με την αναθε-
ώρηση του Συντάγματος της ΠΓΔΜ ρυθμίζονται τα 
θέματα της ονομασίας, της γλώσσας, της ιθαγένειας 
και του αλυτρωτισμού, που αποτελούσαν τα δύσκολα 
σημεία της διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, ενισχύ-
εται ο γεωπολιτικός, διπλωματικός και οικονομικός 

ρόλος της Ελλάδας, και ειδικότερα της Θεσσαλονί-
κης, στην ευρύτερη περιοχή και διευκολύνεται η 
εξωτερική πολιτική της χώρας μας να επικεντρωθεί 
σε άλλα, σοβαρότερα θέματα. Τέλος, καταλαγιάζει 
ο πολιτικός και κοινωνικός διχασμός στο εσωτερικό 
της Ελλάδας και αφοπλίζονται οι ακροδεξιές εθνικι-
στικές, ρατσιστικές και φασίζουσες δυνάμεις, που 
όξυναν σχεδιασμένα τα πολιτικά πάθη επιχειρώντας 
να εγκατασταθούν μονιμότερα στο πολιτικό σκηνι-
κό της χώρας και της πόλης μας, καθώς θεωρούσαν 
ως προνομιακό πεδίο τους το μακροχρόνια άλυτο 
αυτό θέμα της εξωτερικής πολιτικής μας. Για όλους 
αυτούς τους λόγους προκρίνω την υπερψήφιση της 
Συμφωνίας από την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία 
των πολιτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου 
του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Της Μόνικας Αϊβάζογλου
Επικεφαλής της Παράταξης

“Γειτονιές σε Δράσή”

Με αφορμή την συζήτηση στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο στις 14-1 καθώς και την 
πρόταση ψηφίσματος των «Εντάξει» για 

την καταψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, 
οι «Γειτονιές σε Δράση» απαντούν:
   Η αυτοδιοίκηση, καθώς και οι αυτοδιοικητικές 
εκλογές δεν πρέπει να εμπλέκονται με τα πολιτι-
κά ζητήματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Ο 
Δήμαρχος και το Δημοτικό συμβούλιο οφείλουν 
να προστατεύουν και να περιχαρακώνουν την 

σύμπνοια και την ενότητα των πολιτών και όχι 

να δίνουν αφορμές για πόλωση και διχογνωμίες. 

Όποια και αν είναι η πολιτική θέση και στάση 

του καθενός μας απέναντι στα εθνικά ζητήματα, 

οφείλουμε για το καλό της πόλης να τηρήσουμε 

τις διεθνής συμβάσεις και συμφωνίες, οι οποί-

ες αποφασίζονται από τα κρατικά όργανα και το 

Κοινοβούλιο και όχι να τα χρησιμοποιούμε για να 

χτίζουμε πολιτικές καριέρες.
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Του Σπύρου Βούγια 
Υποψήφιου δημάρχου Θεσσαλονίκης 

– Επικεφαλής της «ΠΟΛΗχρωμης 
Θεσσαλονίκης»

Το 1993 χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία για την 
Ελλάδα να πετύχει, από θέση ισχύος, μια ισορ-
ροπημένη και βιώσιμη συμφωνία στο ονομα-

τολογικό πρόβλημα των Σκοπίων, βασισμένη σε μια 
σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, για 
όλες τις χρήσεις (erga omnes). Τα επόμενα χρόνια, η 
λογική και εθνικά συμφέρουσα αυτή άποψη έγινε στα-
διακά ομόφωνη εθνική πολιτική, κάτω από την πίεση 
της διεθνούς κατοχύρωσης του αποκλειστικού ονόμα-
τος «Μακεδονία» για το γειτονικό κράτος.
Η τελευταία διαπραγμάτευση, που έγινε βιαστικά και 
εν κρυπτώ από τη σημερινή κυβέρνηση κάτω από την 
ασφυκτική πίεση και τη συγκυριακή θωπεία των ξέ-
νων, δεν τήρησε αυτή την εθνική κόκκινη γραμμή ως 
προς το κρίσιμο «erga omnes» και ως προς τι είναι 
αδιαπραγμάτευτο. Ετσι, η συμφωνία των Πρεσπών, 
ενώ σωστά αποδέχεται τη σύνθετη ονομασία «Βόρεια 
Μακεδονία», παραχωρεί την αποκλειστική «Μακεδο-

νική» αναφορά σε εθνικότητα και γλώσσα, στοιχεία 
που βασικά συγκροτούν και τεκμηριώνουν θεσμικά 
την αρχικά υποκειμενική έννοια της «Μακεδονικής» 
ταυτότητας για τους γείτονες.
Στην περίπτωση αυτή, το βραχυπρόθεσμο πολιτικό 
όφελος της κυβέρνησης, η δήθεν τολμηρή, δηλαδή, 
επίλυση ενός εθνικού προβλήματος, αγνοεί τη μεγά-
λη σημασία ενός «εθνικού» ιστορικού χρόνου μακράς 
διάρκειας, μέσα στην οποία μπορεί να υπάρξουν ανα-
ζωπυρώσεις του αλυτρωτισμού των Σκοπίων, αντί για 
την επιζητούμενη σταθερότητα και συνεργασία στην 
περιοχή. Και, το κυριότερο, παραγνωρίζει και υποτιμά 
τον βιωμένο, «ενσώματο» πατριωτισμό και την ευαι-
σθησία των Ελλήνων πολιτών που δικαιολογημένα δια-
φωνούν γιατί αντιλαμβάνονται τον μεγάλο κίνδυνο από 
το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα αυτής της ετεροβαρούς 
συμφωνίας στον ευρύτερο ιστορικό χρόνο.

Της Ρίας Καλφακάκου
Πανεπιστημιακού, επικεφαλής  

της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη»

Η ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια 
μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας, διαφυλάτ-
τει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, λύνει 

ένα θέμα που ήταν πληγή που κακοφορμούσε, και 
επέτρεπε να κορυφώνεται ο ανιστόρητος εθνικισμός 
και από τις δύο πλευρές των συνόρων.  
Το όνομα της χώρας ως Βόρεια Μακεδονία, αποτρέπει 
κάθε σύγχυση με την ελληνική Μακεδονία.
Η αλλαγή του συντάγματος και η απάλειψη αλυτρω-
τικών διατάξεων, η απομάκρυνση αγαλμάτων του Μ. 
Αλεξάνδρου και άλλων συμβόλων της αρχαίας Μα-
κεδονίας, αναγνωρίζει και προστατεύει την ιστορική 
μας κληρονομιά.
Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως παράγοντας σταθερότη-
τας στη περιοχή, αποκτά ηγεμονικό ρόλο στα Βαλ-
κάνια, και το σεβασμό της Ευρώπης.
Η επιρροή της Τουρκίας στην γείτονα χώρα αποδυ-
ναμώνεται, και αποτρέπονται τα επεκτατικά σχέδια 
άλλων χωρών σε ένα μικρό και αδύναμο κράτος, των 
«Σκοπίων», όπως κακώς το ονομάζουμε.
Η ειρήνη και η σταθερότητα της περιοχής, θα βο-
ηθήσουν τις εμπορικές συναλλαγές, θα ευνοήσουν 
την οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, θα 

δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Με σεβασμό σε έναν γείτονα πιο αδύναμο από μας, 
αλλά και αμετακίνητοι στη διαφύλαξη του ονόματος 
της ελληνικής Μακεδονίας, και της ιστορικής μας 
κληρονομιάς της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας, 
επετεύχθη η βέλτιστη δυνατή συμφωνία, με την κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, 
με τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν χάρις σε 
αυτή τη συμφωνία, θα μείνει στην ιστορία ως ένας 
από τους σπουδαίους πολιτικούς άντρες του 21ου αι. 
Οι καλοπροαίρετοι συμπατριώτες μας που στέκονται 
επιφυλακτικοί ή και αρνητικοί απέναντι στη συμφω-
νία θα πεισθούν από την ίδια τη ζωή.
Όσο για τον κ. Μητσοτάκη θα καταγραφεί ως ένας 
άβουλος πολιτικός που σύρθηκε από τις ακροδεξιές 
φωνές στο κόμμα του, ενάντια σε αυτά που πραγ-
ματικά πίστευε.
Ευτυχώς γι’ αυτόν, ο κ. Τσίπρας ως πατριώτης πο-
λιτικός θα πάρει κάθε πολιτικό ρίσκο, υπερασπίζο-
ντας τα συμφέροντα της πατρίδας, και θα ψηφίσει 
τη συμφωνία, έτσι ο κ. Μητσοτάκης, στην απίθανη 
περίπτωση που γίνει στο μέλλον πρωθυπουργός, δεν 
θα γελοιοποιηθεί αναιρώντας τον εαυτό του.

Του Γιάννη Μυλόπουλου 
Καθηγητή, προέδρου Αττικό Μετρό ΑΕ

Η συμφωνία των Πρεσπών, έτσι όπως εξειδι-
κεύτηκε με τις πρόσφατες αλλαγές στο Σύ-
νταγμα της γειτονικής χώρας, αποτελεί έναν 

έντιμο συμβιβασμό στο ονοματολογικό ζήτημα της 
γειτονικής χώρας των Σκοπίων, με αμοιβαίο όφελος 
τόσο για εμάς, όσο και για εκείνους.
Συγχρόνως δίνει ένα τέλος σε μια μακροχρόνια εκ-
κρεμότητα, η παράταση της οποίας έθετε σε κίνδυνο 
την ειρήνη και υπονόμευε την ανάπτυξη και την ευη-
μερία στην περιοχή, καθώς πυροδοτούσε τον εθνικι-
σμό και ενίσχυε τις αλυτρωτικές διαθέσεις. Ακόμη, η 
παράταση της εκκρεμότητας αυτής βύθιζε σε διεθνή 
απομόνωση τη χώρα μας, καθώς περισσότερα από 
160 κράτη είχαν εντωμεταξύ αναγνωρίσει την ΠΓΔΜ 
με την ονομασία «Μακεδονία», δημιουργώντας διε-
θνείς συνθήκες de facto αποδοχής ακριβώς αυτού που 
επιδίωκε η άλλη πλευρά και απεύχονταν η δική μας. 
Η απόδοση της σύνθετης ονομασίας «Βόρεια Μα-
κεδονία» στο γειτονικό κράτος, που είναι απολύτως 
συνεπής με την από το 2007 συμφωνημένη εθνική 
μας στρατηγική, η διασαφήνιση στο Σύνταγμα των 
Σκοπίων ότι ο όρος «Μακεδονική» αναφέρεται σε 

ιθαγένεια και όχι σε εθνότητα, η αναγνώριση από 
πλευράς της γειτονικής χώρας ως Σλαβικής της γλώσ-
σας τους και κυρίως η αποκατάσταση της ιστορίας 
της περιοχής και η απάλειψη όλων των αλυτρωτικών 
διατάξεων από το Σύνταγμά τους, συνιστούν ασφα-
λώς μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής διπλωματίας, 
που καθιστούν τη Συμφωνία αμοιβαία επωφελή και 
ταυτόχρονα βιώσιμη και λειτουργική.
Δυστυχώς, η αντιπολίτευση στη χώρα μας δεν στάθη-
κε στο ύψος των περιστάσεων, καθώς αντιμετώπισε 
μια μείζονα εθνική επιτυχία με κριτήρια μικροπολι-
τικής σκοπιμότητας και με ρητορική εθνικισμού, ει-
σπράττοντας βέβαια ήδη τις συνέπειες της διεθνούς 
και της Ευρωπαϊκής απομόνωσής της, ακόμη και από 
τους ομοϊδεάτες της.
Η Ελλάδα, όπως αναγνωρίζουν και οι Ευρωπαίοι σύμ-
μαχοί μας, με τη Συμφωνία των Πρεσπών ανακτά το 
διεθνές της κύρος και γίνεται ηγέτιδα δύναμη στα 
Βαλκάνια, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα συνθήκες ει-
ρήνης, συνεργασίας, ανάπτυξης και ευημερίας στην 
ευρύτερη περιοχή.
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Της Σάσας Λαδά
Πανεπιστημιακού

Του Γιάννη Ν. Κρεστενίτη
Καθηγητή, προέδρου και διευθύνοντα 

συμβούλου ΕΥΑΘ ΑΕ

Του Μανώλη Λαμτζίδη
Πρώην προέδου  ΔΣΘ, Αντιπροέδρου 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς

Στη μνήμη του Μάρκου Μέσκου και της “κομ-
μένης γλώσσας” του. Θα απαντήσω σαν αρ-
χιτεκτόνισσα, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών 

δημιουργεί ένα κατώφλι, ένα πέρασμα στο τυφλό 
τοίχο της πατριδοκαπηλίας, ώστε να διαβούμε από 
την εποχή του έξαλλου εθνικισμού και της διεκ-
δίκησης της αποκλειστικής χρήσης του ονόματος 
Μακεδονία και της ιστορίας της περιοχής, στην 
εποχή της αναγνώρισης των πολλαπλών υποκει-
μένων της ιστορίας και της ανάγκης για συν-κα-
τοίκηση και καλή γειτονία. Επιτέλους 27 χρόνια 
μετά  το 1992, όταν η Ελλάδα φώναζε απ’ άκρου 
εις άκρον «Η Μακεδονία είναι ελληνική», ντυ-
μένη Μεγαλέξανδρος με σάρισες και περικεφα-

λαίες, πίσω από τον αλήστου μνήμης μακαριστό 
Χριστόδουλο, η συμφωνία των Πρεσπών μοιάζει 
να κλείνει το μάτι στον  Άγγελο Ελεφάντη που με 
το εμπνευσμένο άρθρο του εκείνη την εποχή στο 
περιοδικό “Πολίτης” “Η ελληνική Μακεδονία εί-
ναι ελληνική” διατύπωσε με πάθος και σαφήνεια 
την θέση της ανανεωτικής αριστεράς, θέση πάνω 
στην οποία στηρίζεται και η σημερινή συμφωνία. 
Ο ιστορικός χρόνος έχει συνήθως μεγάλη διάρκεια 
ώστε να ανοίξει μια νέα ελπιδοφόρα προοπτική 
σε δυσεπίλυτα εθνικά θέματα. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση άξιζε τον κόπο η αναμονή. Τώρα το 
λόγο έχει η ελληνική Βουλή για την επικύρωση 
της ιστορικής αυτής συμφωνίας.

Η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσ-
διορισμό («Βόρεια Μακεδονία») έναντι 
όλων και η συνταγματική αναθεώρηση, 

που καθόρισε η Συμφωνία, κλείνει μια μεγάλη 
εκκρεμότητα πολλών χρόνων. Καλύπτει πλήρως 
τις πάγιες ελληνικές θέσεις και τις διασφαλίζει 
ακόμη περισσότερο. Σέβεται την αξιοπρέπεια και 
το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό της γειτονι-
κής χώρας. Και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος 
διαγραφής δια παντός των αλυτρωτισμών στα 
Βαλκάνια, που ας μην ξεχνάμε θεωρούνταν η 
«πυριτιδαποθήκη» της Ευρώπης.
H συμφωνία είναι μια έντιμη Συμφωνία και μπο-

ρεί να εξασφαλίσει το ειρηνικό μέλλον των λαών 
των δύο χωρών αλλά και των Βαλκανίων γενικό-
τερα. Με την προϋπόθεση ότι θα πέσουν στο κε-
νό και θα ακυρωθούν οι τακτικές που διχάζουν 
τον ελληνικό λαό και τις πολιτικές δυνάμεις σε 
εθνοπροδότες και εθνοσωτήρες
Η ελληνική Βουλή πρέπει να ψηφίσει την Συμ-
φωνία με την μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία 
υπερβαίνοντας έτσι τις εθνικιστικές και θρησκευ-
τικές εντάσεις. Αλλά και στη συνέχεια να συμ-
βάλει έμπρακτα στην οικοδόμηση ενός σταθερού 
μέλλοντος φιλίας και ειρήνης της Ελλάδας με τη 
«Βόρεια Μακεδονία».

Με βάση τους κανόνες της κοινής λογικής , την 
κοινή πείρα και την ιστορική γνώση οφείλου-
με να συμφωνήσουμε σε τέσσερα σημεία :

Το «Μακεδονικό» ήταν και είναι ένα σημείο τριβής με 
τη γειτονική μας  χώρα την «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας» και ήδη τη «Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας», στην κυριολεξία μία ανοιχτή «αι-
μάσσουσα» πληγή! Όσο η επίλυση αυτού του μεγάλου θέ-
ματος της εξωτερικής πολιτικής χρόνιζε, τότε η «πληγή» 
θα κακοφόρμιζε ! Κανένα τέτοιο θέμα δεν θα μπορούσε 
να αντιμετωπιστεί χωρίς να ληφθεί καθοριστικά υπόψη 
ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων στην περιοχή των Βαλ-
κανίων και της Ν.Α. Ευρώπης  γενικότερα. Έτσι κλείνει 
μια «πληγή». Τη θέση της εχθρότητας, της καχυποψίας, 
των αμφίπλευρων εθνικισμών και μεγαλοϊδεατισμών κα-
ταλαμβάνουν η κατανόηση, η φιλία, η συνεργασία, οι 
προοπτικές συνανάπτυξης. Με τη συμφωνία αυτή κα-
τοχυρώνονται για πρώτη φορά και αποτυπώνονται σε 
επίσημο κείμενο ότι: Η επίσημη γλώσσα της χώρας – η 
«μακεδονική», μία από τις δύο-  ανήκει στην σλαβική οι-

κογένεια γλωσσών. Ουδεμία σχέση έχει ο πολιτισμός της 
χώρας με τον πολιτισμό που είχε αναπτυχθεί στο χώρο της 
αρχαίας Ελληνικής Μακεδονίας.
Και οι δύο παραδοχές αποτελούσαν τις βάσεις του «νέ-
ο-μακεδονισμού», που είχε λάβει ειδικά επί διακυβέρνη-
σης Γκρούεφσκι επιθετικά χαρακτηριστικά.
Καταργήθηκε το άρθρο 49 του Συντάγματος, σύμφωνα με 
το οποίο: «Η πολιτεία μεριμνά για την κατάσταση και τα 
δικαιώματα των μελών του μακεδονικού λαού στις γειτο-
νικές χώρες και για τους αποδήμους από τη Μακεδονία, 
βοηθά στην πολιτιστική τους ανάπτυξη και την προωθεί». 
Γι’ αυτό άλλωστε, ο Ζόραν Ζάεφ κατηγορήθηκε από την 
εθνικιστική δεξιά αντιπολίτευση  ότι «εγκατέλειψε» τους 
«απόδημους Μακεδόνες» στην τύχη τους! Επομένως, η 
συμφωνία αυτή – αν και απέχει από μία ιδανική λύση - στις 
σημερινές συνθήκες, με τους σημερινούς συσχετισμούς 
δυνάμενων έχει θετικό χαρακτήρα και λύνει πολλά χρονί-
ζοντα προβλήματα. Οι Έλληνες βουλευτές με το βλέμμα 
στραμμένο στο μέλλον, οφείλουν χωρίς επιφυλάξεις να 
την   υπερψηφίσουν. 

Του Παντελή Φιλιππίδη
Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης, α’ αντιπροέδρου ΕΣΕΕ

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι από μέ-
τρια έως κακή και δεν πρέπει να ψηφι-
στεί από την ελληνική Βουλή. Εξ όσων 

γνωρίζω, με το κράτος των Σκοπίων δεν είχαμε 
κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα παλιά, ούτε καμία 
επίθεση δεχτήκαμε και έχουμε πολλές ελληνικές 
επιχειρήσεις εκεί που μπορούν να αγοράσουν όλα 
τα Σκόπια. Από εδώ και πέρα, αντιθέτως, όντως 
υπάρχει πρόβλημα με τη δυνατότητα που θα έχουν 
να κάνουν χρήση του ονόματος «Μακεδονία»  στα 
προϊόντα τους,  τουλάχιστον μέχρι να ενταχθούν 

στην Ε.Ε., καθώς μετά θα είναι υποχρεωμένοι να 
γράφουν “made in E.U.” όπως όλοι. Ωστόσο θα 
υπάρχουν προβλήματα με τα προϊόντα Προστα-
τευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, που περιέχουν 
τους όρους «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός/ή/ό».
Και όπως αν ρωτήσεις έναν  Έλληνα ποιά είναι 
η Βόρειος και ποιά η Νότιος Κορέα και δεν ξέ-
ρει,  πιστεύω πως θα υπάρχουν προβλήματα και 
σε θέματα ποιότητας των προϊόντων, γιατί ο ξέ-
νος δεν θα ξέρει αν το προϊόν είναι ελληνικό ή 
σκοπιανό.
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Του Αθανάσιου Σαββάκη
Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών

Β. Ελλάδος

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η επί 30 χρόνια αδυναμία 
επίτευξης μίας στέρεας λύσης μεταξύ της χώρας 
μας και της ΠΓΔΜ είχε άκρως αρνητικές επιδρά-

σεις στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των χωρών, σκίαζε 
τις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας και αποτέλεσε βασικό 
στοιχείο διεθνούς απομόνωσής μας, και τέλος, υποδαύλι-
ζε εκατέρωθεν των συνόρων ακραίες εθνικιστικές τάσεις 
που συνετέλεσαν στην αποσταθεροποίηση του πολιτικού 
περιβάλλοντος. Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος, η Συμφωνία των Πρεσπών διαμορφώνει ένα νέο 
σταθερό πλαίσιο με αμοιβαίες συναινέσεις και υπερβά-
σεις, όπως εξάλλου συμβαίνει σε κάθε συμφωνία. Είναι 
επίσης προφανές ότι η επίτευξη συμφωνίας αναδεικνύει 
τη χώρα μας σε παράγοντα σταθερότητας στη Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη. Αυτό που θα πρέπει να εξασφαλισθεί μετά 
την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, και μάλιστα 

κατά προτεραιότητα, είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των 
σημαντικών ελληνικών επενδύσεων στη γειτονική χώρα, 
οι οποίες έχουν πραγματικά ταλαιπωρηθεί από ανύπαρκτα 
γραφειοκρατικά προσκόμματα. Παράλληλα, μεγάλο ζήτη-
μα στην αναβάθμιση των διμερών μας σχέσεων συνολικά, 
που πρώτος ο ΣΒΒΕ έχει επισημάνει, θα αποτελέσει και 
η προστασία των εμπορικών σημάτων για προϊόντα που 
περιέχουν τον όρο «Μακεδονία» και η πλήρης διασφά-
λιση των επωνυμιών των ελληνικών προϊόντων. Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει με σχέδιο και στοχευμένα να αξιοποι-
ήσουμε το νέο πλαίσιο στις σχέσεις των δυο χωρών για 
να αυξήσουμε τις εμπορικές μας συναλλαγές, και ειδικά 
τις εμπορικές συναλλαγές από επιχειρήσεις με έδρα τη 
Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, θα επιτύχουμε και την περαιτέρω 
αξιοποίηση του Λιμένα της Θεσσαλονίκης και θα ανα-
βαθμίσουμε τον ρόλο του στην περιοχή.

Του Δημήτρη Λακασά
 Πρώην προέδρου ΣΕΒΕ, ιδρυτή 

Think Tank SEVE

Θεωρώ ότι πρόκειται για μία κακή συμφωνία. Το 
όνομα «Βόρεια» ως επιθετικός προσδιορισμός 
θα ξεχαστεί σύντομα και ουσιαστικά η χώρα θα 

ονομάζεται de facto με την δική μας συναίνεση ως «Μα-
κεδονία». Επίσης το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε Μακε-
δονική εθνότητα και γλώσσα είναι ιστορικά αίολο.
Να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ της ύπαρξης του κράτους 
των Σκοπίων ως όλον, για γεωστατικούς και γεωπολιτι-
κούς λόγους. Πιστεύω ότι αυτό το κράτος να ενταχθεί 
στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ ώστε να μην επεκταθεί περεταί-
ρω η τουρκική ή η ρωσική επιρροή. Όμως, διαφωνώ ως 
προς το όνομα, την εθνότητα και την γλώσσα όπως περι-
γράφονται στην Συμφωνία. Δυστυχώς αυτή η συμφωνία 
δημιουργεί τετελεσμένα τα οποία δημιουργούν μια σειρά 
νέων προβλημάτων, όπως:
-Σύγχυση ως προς την ιστορική και πολιτιστική κληρο-
νομιά της Μακεδονίας. Η συμφωνία αυτή διακόπτει την 
ιστορική εξέλιξη και την περιορίζει στον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό. 
-Όσοι ζούμε στην Μακεδονία και έχουμε επιχειρημα-
τική δραστηριότητα όταν θα λέμε ότι είμαστε Μακεδό-
νες και παράγουμε τα προϊόντα μας στην Μακεδονική 
γη θα θεωρείται ότι αυτό συμβαίνει σε μία άλλη χώρα, 

εκτός Ελλάδος.
-  Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε ένα συνέδριο ή 
μια ημερίδα με το όνομα «Μακεδονία», αυτό θα μπορεί 
να θεωρηθεί ότι δεν συνάδει με την συμφωνία των Πρε-
σπών κ.ά.
- Δυστυχώς συναινούμε οι κάτοικοι του κράτους της  «Βό-
ρειας Μακεδονίας» να ονομάζονται ως «Μακεδόνες». 
Αναρωτιέμαι εμείς οι κάτοικοι της Μακεδονίας πώς θα 
ονομαζόμαστε; Για όλους εμάς στην Μακεδονία το όνομα 
μας είναι η ψυχή μας. Μου προκαλεί δε αλγεινή εντύ-
πωση για το πώς ένα τόσο σημαντικό εθνικό θέμα δεν 
συζητήθηκε πρώτα στην βουλή πριν υπογραφεί η οποια-
δήποτε συμφωνία. Αυτό το οποίo θα ήθελα να κάνει η 
Ελληνική Βουλή είναι να μην κυρώσει την συμφωνία και 
να διαπραγματευτεί από μηδενική βάση, λαμβάνοντας 
υπόψη την βούληση του ελληνικού λαού καθώς και την 
γεωπολιτική και γεωστατική ανάλυση από κορυφαίους 
επιστήμονες που διαθέτει η χώρα μας. Θα ήθελα οι Έλ-
ληνες βουλευτές να βάλουν το χέρι στην καρδιά και στο 
μυαλό  και να σκεφτούν ότι σ’ αυτήν εδώ την χώρα γεννή-
θηκαν οι πρόγονοί μας και θα μεγαλώσουν, οι επόμενες 
γενιές. Όπως είπε και ο Κωστής  Παλαμάς: «αγέννητοι 
θα μας δικάσουν».

Του Γιάννη Κουφίδη
Προέδρου Εμποροβιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Η συμφωνία των Πρεσπών συνιστά διπλωματική 
και εθνική ήττα για την πατρίδα. Δεν εξυπηρετεί 
τα εθνικά μας συμφέροντα, είναι μια επαχθής 

και ετεροβαρής συμφωνία. Επιδοτεί τον Σκοπιανό αλυ-
τρωτισμό - μεγαλοϊδεατισμό, επικροτεί την (εκ μέρους των 
Σλαβομακεδόνων) ιστορική παραπληροφόρηση, απεμπο-
λεί την ιστορία της Μακεδονίας αλλά και τις θυσίες όλων 
όσων αγωνίσθηκαν και θυσιάστηκαν για την διατήρηση 
της ελληνικότητας της, και παραδίδει αμαχητί οικονομικά 
κεκτημένα στους γείτονές μας. Η διεθνής αγορά θα είναι 
πλέον επιφυλακτική με ό,τι αναγράφει τον όρο Μακεδο-
νία, καθώς τα προϊόντα του παράγονται στην πΓΔΜ δεν 
θα έχουν τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές που τηρούνται 
από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα είναι 
γνωστό πως στη γείτονα υπάρχουν φυτοπροστατευτικά 
σκευάσματα που έχουν απαγορευτεί και δεν κυκλοφορούν 

στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. Είναι τεράστια τα κεφάλαια 
και ο κόπος των Ελλήνων που έχει καταβληθεί για να 
μπορέσει να καθιερωθεί ένα προϊόν στην διεθνή αγορά.
Η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει μέχρι 
τέλους με τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεσμεύοντας τη 
χώρα στο διηνεκές, με μια απόφαση η οποία ελέγχεται 
για τη συνταγματική, νομική και πολιτική νομιμοποίησή 
της. Σοβαρές ευθύνες έχουν όσοι στηρίξουν την απόφαση 
αυτή, καθώς δημιουργούν μη αναστρέψιμη κατάσταση. 
Όσοι αναλάβουν την ευθύνη στην Ελληνική Βουλή, θα 
γνωρίζουν ότι υποθηκεύουν τα εθνικά συμφέροντα στο 
μέλλον… Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση οφείλει να ζη-
τήσει άμεσα την άποψη του Ελληνικού λαού, μέσω της 
διενέργειας δημοψηφίσματος για την «Βόρεια Μακεδο-
νία», πριν έρθει στην ελληνική βουλή η Συμφωνία των 
Πρεσπών.
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Του Στέλιου Μωραϊτη
Προέδρου Εμποροβιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Ξάνθης

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι απαράδεκτη. Δεν επιλύει απολύτως κανένα πρόβλημα. Του-
ναντίον, παρ’ όλες τις συνταγματικές τροποποιήσεις, κάποια στιγμή θα δημιουργήσει προ-
ϋποθέσεις να αμύνεται και να απολογείται η χώρα μας στα διεθνή fora. 

Η ελληνική Βουλή θα πρέπει να καταψηφίσει την απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών. Να μαται-
ωθεί η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε., ούτως ώστε να αναγκαστεί το κράτος των 
Σκοπίων να αποδεχθεί τις εθνικές μας προτάσεις, προκειμένου να ωφεληθεί οικονομικά, γεωστρα-
τηγικά αλλά και σε θέματα ασφάλειας.

Του Γιώργου Καλανδρέα
Επιχειρηματία, μέλους ΔΣ ΕΒΕΘ

Του Χρήστου 
Φραγκονικολόπουλου

Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο τμήμα 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, κατόχου 

Έδρας Jean Monnet ΑΠΘ

Του Ιωάννη Κ. Χασιώτη
Ομότιμου Καθηγητή 

Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ

Πιστεύω ότι είναι μια έντιμη συμφωνία που εξα-
σφαλίζει το μέλλον των λαών των δύο χωρών και 
την ειρήνη στην περιοχή. Ειδικά για την Θεσσα-

λονίκη δημιουργείται μια πραγματική ευκαιρία να παίξει 
τον ρόλο που της αναλογεί, στην πράξη βέβαια και όχι 
στα λόγια. Συμβιβασμός 90%-10% δεν υπάρχει. ‘Όταν 
αφήνεις ένα σοβαρό πρόβλημα να χρονίζει και δεν ανα-
λαμβάνεις τις ευθύνες σου, είναι φυσικό ότι τα πράγματα 
θα χειροτερέψουν.
Δεν θέλω να υιοθετήσω την λέξη «πρόβλημα». Θα προ-
τιμήσω τη φράση «ανοιχτά θέματα» και ως επιχειρημα-
τίας και μέλος του ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου, θέλω να αναφερθώ και να αναδείξω το 
πολύ σοβαρό θέμα της χρήσης του όρου «Μακεδονία» 

και των παράγωγών του στα εμπορικά σήματα ελληνικών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγο-
ρές. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική συνεργασία 
της πολιτείας με τους θεσμικούς φορείς της επιχειρημα-
τικότητας για να πετύχουμε την βέλτιστη λύση. Δεν θα 
παραλείψω όμως να τονίσω και τις τεράστιες ευθύνες των  
επιχειρήσεων που  ενώ γνώριζαν τους κινδύνους, εδώ και 
25 χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα για να κατοχυρώσουν 
τα εμπορικά τους σήματα. Μη ξεχνάμε ότι ζούμε στην 
εποχή του internet. Μπορούμε λοιπόν να δούμε το θέ-
μα κατάματα ή να υιοθετήσουμε για άλλη μια φορά την 
βολική εκδοχή, ότι για όλα φταίνε οι άλλοι. Θα ήθελα η 
βουλή να ψηφίσει με μεγάλη πλειοψηφία την συμφωνία.

Πολλοί αναλυτές θα υποστήριζαν ότι η Συμφωνία 
των Πρεσπών δεν είναι αυτό που θα επιθυμού-
σε η Ελλάδα καθώς η χώρα μας αναγνωρίζει το 

δικαίωμα των γειτόνων μας να αποκαλούνται «Μακεδό-
νες» και να υποστηρίζουν ότι μιλούν μακεδονική γλώσ-
σα. Ωστόσο, η συμφωνία, περιέχει αλλαγή ονομασίας με 
βάση γεωγραφικό προσδιορισμό («Βόρεια Μακεδονία»), 
ενώ υποχρεώνει την πΓΔΜ να αλλάξει το σύνταγμά της, 
να εγκαταλείψει αλυτρωτικά σύμβολα και να αποδεχθεί 
ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία ελληνική ιστορία 
και τον Μέγα Αλέξανδρο. Η λύση αυτή αποτελεί διπλω-
ματική νίκη και ξεπερνάει κάθε προσδοκία της Ελλάδας 
με βάση την αδιαλλαξία που χαρακτήριζε μέχρι και το 
2018 την πΓΔΜ. Για τους εξής λόγους: Πρώτον, ενώ είναι 
αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα ο αυτοπροσδιορισμός, 
η Ελλάδα απαίτησε αλλαγή ονόματος ενός κράτους και 
το πέτυχε. Για την πΓΔΜ, μια μικρή, αδύναμη και εθνο-

τικά διχασμένη χώρα, το όνομα αποτελούσε τον βασικό 
προσδιορισμό της εθνικής τους ταυτότητας.
Δεύτερον, και σχετικά με τον επιχείρημα ότι η Συμφωνία 
διευκολύνει τον σφετερισμό της ελληνικής κληρονομιάς 
(το «όνομά μας είναι η ψυχή μας»),  καλό είναι να μην 
αγνοούμε ότι το «Μακεδονία» και «Μακεδόνες» δεν αντι-
στοιχεί με το Ελλάδα και Έλληνες. Η αρχαία μακεδονική 
ταυτότητα είναι μία από τις ελληνικές κληρονομιές, και 
πάντως όχι σημαντικότερη από την τεράστια πολιτιστική 
προσφορά της Αθήνας και άλλων ελληνικών πόλεων-κρα-
τών στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό. Τρίτον, 
αποτελεί σαφή πρόοδο αφού ομαλοποιεί τις σχέσεις Ελ-
λάδας-πΓΔΜ, αναχαιτίζει τις γεωπολιτικές επιδιώξεις της 
Ρωσίας στα Βαλκάνια, και συμβάλλει στην σταθεροποίηση 
ενός μικρού και αδύναμου κράτους με στόχο όχι μόνο να 
αποτρέψει τη διάλυσή του αλλά και τη μετατροπή του σε 
ένα ασφαλές μαξιλάρι στα βόρεια σύνορα της χώρας μας.

Η συμφωνία απέφερε ένα μόνο, βραχυπρόθεσμο 
θετικό αποτέλεσμα: το τέλος μιας εκκρεμότη-
τας που προκαλούσε αμηχανία στον κρατικό 

προσδιορισμό των Σκοπίων. Τα άλλα είναι αρνητικά: 
Η επιλογή του επιθέτου «Βόρεια» (για το οποίο ευ-
θύνονται όσοι μιλούσαν επί χρόνια για γεωγραφικό 
προσδιορισμό) υποκρύπτει αλυτρωτισμούς και μόνιμες 
εντάσεις, αφού η χρήση των όρων «βόρεια-νότια» πα-
ραπέμπει σε αναμενόμενη ενοποίηση δυο τμημάτων 
του ίδιου λαού (άσχετα από πολιτικά, θρησκευτικά ή 
εθνικά χαρακτηριστικά, π.χ. Κορέα, Ιρλανδία, Οσετία, 
παλιότερα Βιετνάμ κλπ.). Επιπλέον οδηγεί στην εξαφά-
νιση της ονομασίας του μη διεθνώς αναγνωρισμένου 
τμήματος. Φοβούμαι ότι η ακατοχύρωτη διεθνώς «ελ-
ληνική Μακεδονία» θα έχει την τύχη της Καλιφόρνιας: 

Ποιος σήμερα ξέρει ότι η Καλιφόρνια δεν είναι μόνο 
αμερικανική (αυτή είναι μόνο η Βόρεια/Alta, North), 
αλλά ότι υπάρχει και η ιστορική μεξικανική (Κάτω/Baja 
California); Αρνητικές συνέπειες θα έχει και η ονο-
μασία της γλώσσας των γειτόνων μας στο εξωτερικό, 
αλλά κυρίως η πρωτόφαντη στα διπλωματικά ειωθότα 
διεθνής αναγνώριση της ιθαγένειας/εθνικότητάς τους 
ως «μακεδονικής» (οι αστερίσκοι του κειμένου της 
συμφωνίας είναι για γέλια!). Αν η ελληνική Βουλή 
επικυρώσει τη συμφωνία (άσχετα από τον εμφανή 
ευτελισμό προσώπων και θεσμών), τότε η υπόθεση 
θα έχει χαθεί: Οι επόμενοι, όσο αποφασιστικοί κι αν 
είναι, θα συρθούν σε ατιμωτικές για το κύρος της 
χώρας διαπραγματεύσεις, που επιπλέον θα αποδει-
χθούν και αναποτελεσματικές.
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Του Ιωάννη Καραγιάννη
Δημάρχου Λαγκαδά – Αντιπροέδρου ΚΕΔΕ

«Η Συμφωνία των Πρεσπών όχι μόνο δεν 
λύνει παλιά προβλήματα, αλλά δημι-
ουργεί νέες πληγές που θα επηρεάσουν 

τη χώρα μας για πολλά χρόνια. Κατά την άποψή μου 
είναι μια συμφωνία με πολλαπλές, αρνητικές συνέ-
πειες για την Ελλάδα. Παραδίδει διαπραγματευτικά 
όπλα, υπαναχωρεί από τις πάγιες θέσεις της χώρας 
μας, ενισχύει τον σκοπιανό αλυτρωτισμό, αφήνει ακό-
μα και ανοιχτό παράθυρο σε μια πιθανή μελλοντική 
διεκδίκηση «μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα.
Γιατί με τη Συμφωνία αυτή εκχωρείται – με τη σφρα-
γίδα της Ελλάδας πια – μακεδονική γλώσσα και μα-

κεδονική ταυτότητα στους γείτονές μας. Επιπλέον 
το “erga omnes” παύει να ισχύει στην πράξη, αφού 
η χώρα θα ονομάζεται μεν Βόρεια Μακεδονία αλλά 
οι πολίτες της Μακεδόνες. 
Πρέπει να γίνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι κα-
νείς δεν μπορεί να παίζει με τη Μακεδονία μας. Κα-
νείς δεν μπορεί να διαπραγματεύεται την ιστορία μας. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των Μακεδόνων και όλων 
των Ελλήνων διαφωνεί με αυτή τη Συμφωνία. Θεω-
ρώ πως η ελληνική βουλή έχει ιστορική ευθύνη να 
ορθώσει το ανάστημά της και να πει όχι σε μια κακή 
και επιβλαβή εξέλιξη για τη χώρα μας».

Του Ιωάννη Τσουκνιδά
Δημάρχου Χαλκηδόνος

«Η Συμφωνία των Πρεσπών έχει προ 
πολλού αξιολογηθεί από τον ελλη-
νικό λαό με τα ογκώδη συλλαλητή-

ρια που διατράνωσαν την αντίθεσή του σε αυτήν. 
Δυστυχώς, η Ελληνική Βουλή, στο τέλος της θη-
τείας της, καλείται να λάβει μια απόφαση που θα 
δεσμεύει το Ελληνικό κράτος, ερήμην όμως του 
Ελληνικού λαού. Ο Δήμος Χαλκηδόνος, αλλά και 
η Π.Ε.Δ. Κεν. Μακεδονίας, με ψηφίσματά τους 
από τον Ιανουάριο του 2018 έχουν εκφράσει την 
αντίθεσή τους στη Συμφωνία, η οποία αντιβαίνει 

στις θέσεις της χώρας μας, όπως επικαιροποιή-
θηκαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 
2008, καθώς γίνεται κατάχρηση του ονόματος της 
Μακεδονίας από την πολυεθνική γείτονα χώρα. 
Το ιστορικό παρελθόν έχει καταδείξει πως ο γεω-
γραφικός προσδιορισμός, ο οποίος προτάσσεται 
από τους υποστηρικτές της Συμφωνίας, γρήγορα 
θα λησμονηθεί δημιουργώντας αλυτρωτικές βλέ-
ψεις σε βάρος της Μακεδονίας μας και καλλιερ-
γώντας κλίμα έντασης στον πολύπαθο χώρο των 
Βαλκανίων».

Του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη
Δημάρχου Πυλαίας - Χορτιάτη

«Η συμφωνία των Πρεσπών σηματοδοτεί 
την εκκίνηση ενός νέου προβλήμα-
τος που ενώ ήταν στην πλευρά των 

Σκοπίων, περνά πλέον στη δική μας πλευρά. Η 
Ελλάδα δημιουργεί μια νέα χώρα με την αποκλει-
στικότητα του ονόματος Μακεδονία με εθνικότη-
τα και γλώσσα «Μακεδονική», μια γεωπολιτική 
εξέλιξη που είναι σχεδόν βέβαιο πως όχι απλώς 
θα εκθρέψει τα πιο τρελά όνειρα αλυτρωτισμού 
των γειτόνων αλλά και πιθανόν μια νέα περίοδο 
εκκόλαψης της ιδέας αλλαγής των συνόρων στη 
χερσόνησο της Βαλκανικής. Δε γνωρίζω ποιοι εί-
ναι αυτοί που θα υπερψηφίσουν αυτή την κατά-
πτυστη συμφωνία. Ούτε είμαι βέβαιος πως έχουν 
πλήρη επίγνωση των συνεπειών της. Άγονται σε 

μια κομματική πειθαρχία την ίδια ώρα που κρύ-
βονται από την οργή ακόμη και αυτών που τους 
ψήφισαν. Εύχομαι η συμφωνία να μην υπερψη-
φιστεί. Πολύ φοβάμαι ωστόσο πως η ιστορία που 
διέθετε σε όλες τις εποχές μικρούς ανθρώπους θα 
βρει όσους χρειάζεται και σήμερα. Η ελληνική 
εξωτερική πολιτική απέτυχε παταγωδώς να διαχει-
ριστεί το μεγαλύτερο εθνικό θέμα και μας σύρει 
σε μια μεγάλη περιπέτεια. Από τη συμφωνία και 
μετά κάθε ένας που θα υπερψηφίσει θα χρεωθεί 
με την ευθύνη του σε αυτή την εθνική ντροπή. 
Γιατί με τη δική του υπογραφή η «Μακεδονία» 
των άλλων θα πάρει τη θέση της Ελληνικής Μα-
κεδονίας στην ιστορία των λαών».

Του Λάζαρου Κυρίζογλου
Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης,

Προέδρου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ)

«Η Συμφωνία των Πρεσπών (στΠ) εί-
ναι κακή. Συνιστά για την Ελλάδα 
διπλωματική και εθνική ήττα. Δεν 

είναι αμφοτεροβαρής αλλά μία επαχθής, ετερο-
βαρής, σε βάρος της χώρας μας συμφωνία. Η στΠ 
ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκήθηκαν 
από τις ΗΠΑ, Ε.Ε. (Τραμπ, Μέρκελ κλπ.), στις 
οποίες (πιέσεις), όπως πλέον καθαρά φαίνεται, 
συνειδητά και προθύμως ενέδωσε η ελληνική κυ-
βέρνηση. Είμαι κατά της στΠ αλλά και κατά κάθε 
συμφωνίας στην οποία στο όνομα της γειτονικής 
χώρας, περιέχεται με οποιοσδήποτε τρόπο (γεω-
γραφικό, χρονικό, εθνοτικό κλπ.) ο όρος «Μα-
κεδονία». Το «μακεδονικό κληροδότημα» ιστο-
ρικά και πολιτιστικά είναι ελληνικό και ανήκει 
στους Έλληνες. Ταυτόχρονα όμως τίθενται και 
όροι «Μακεδόνας» (εθνότητα) και «Μακεδονική» 
(γλώσσα) κι έτσι θεμελιώνεται ο «μακεδονισμός» 
δηλαδή ο αλυτρωτισμός των γειτόνων μας. Ήδη 
από τώρα, πριν κυρωθεί η στΠ, αξιωματούχοι της 

άλλης πλευράς μιλάνε δημόσια για σκέτα Μακε-
δονία-Μακεδόνες-Μακεδονική αντιστοίχως. Το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη γειτονική 
χώρα απέδειξε τον αλυτρωτισμό τους. Η κυβέρ-
νηση μπορεί με βάση της στΠ (άρθρο 2 παραγρ. 
4.β) να υπαναχωρήσει και να την καταγγείλει.
Δεν πρόκειται για ιδεολογικό αλλά για πατριω-
τικό-εθνικό ζήτημα που ξεπερνάει τα κόμματα. 
Το συγκεκριμένο θέμα δεν τέθηκε ενώπιον των 
πολιτών κατά την προεκλογική περίοδο του 2015. 
Ακόμη, ξεπερνάει χρονικά την τετραετή θητεία 
κάθε κυβέρνησης. Η σημερινή κυβέρνηση δεν 
έχει τη δημοκρατική λαϊκή νομιμοποίηση για να 
ψηφίσει στη βουλή τη στΠ. Συνεπώς έπρεπε να 
προσφύγει στην μόνη δημοκρατική και καθα-
ρή αντιμετώπιση του θέματος: να ερωτηθούν με 
δημοψήφισμα οι Έλληνες πολίτες, που στην συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία είναι κατά της στΠ, 
γεγονός το οποίο σκοπίμως δεν λαμβάνει υπόψη 
της. Η Βουλή δεν πρέπει να την ψηφίσει».
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Του Δημήτρη Δεμουρτζίδη
Δημάρχου Παύλου Μελά

«Ως δήμαρχος του δήμου που φέρει το ιστο-
ρικό όνομα του ήρωα Παύλου Μελά εκ-
φράζω την αντίθεσή μου στη «Συμφωνία 

των Πρεσπών» η οποία θεωρώ ότι αφενός πλήττει τη γε-
νικότερη διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας, αφε-
τέρου θίγει τα ιστορικά της δίκαια. “Με τη «Συμφωνία 
των Πρεσπών» εισάγεται ένας γεωγραφικός διαχωρισμός 
που υπονοεί ότι η ενιαία Μακεδονία είναι διαιρεμένη, 
αφήνοντας πάντα περιθώρια για ανάπτυξη αλυτρωτικών 
και επεκτατικών τάσεων. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ 
αφού πρώτα τροποποιηθεί το σύνταγμα της γειτονικής 
χώρας το οποίο υποστηρίζεται ότι θα λειτουργεί ως δι-
κλείδα ασφαλείας κατά μελλοντικών διεκδικήσεων εις 
βάρος της Ελλάδος. Και ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί 
ότι το σύνταγμα των Σκοπίων δεν θα αλλάξει ξανά, ζη-
τώντας αποκατάσταση δικαιωμάτων σε βόρεια και νότια 

Μακεδονία, φαντασιώνοντας μακεδονικές εθνότητες στον 
ελλαδικό χώρο; Προφανώς κανείς, καθώς το σύνταγμα 
είναι ένα νομικό κείμενο που επιδέχεται τροποποιήσεων, 
αλλαγών και αποσαφηνίσεων. Θεωρώ ότι δεν διακυβεύε-
ται απλά ένα όνομα. Διακυβεύεται η κληρονομιά μας, η 
ιστορία μας, οι βάσεις και το μέλλον μας. Θα πρέπει να 
γίνει άμεσα αντιληπτό ότι η συμφωνία έχει πολλά θολά 
σημεία, δεν επαληθεύεται από καμιά γεωγραφική πραγ-
ματικότητα, θίγει την ιστορική υπόσταση της χώρας και  
αντιστρατεύεται θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς έννομης 
τάξης. Η πραγματική λύση οφείλει να σέβεται το αίσθημα  
του ελληνικού λαού, με ξεκάθαρη οριοθέτηση και διαφο-
ροποίηση ανάμεσα στα δύο κράτη, χωρίς περιθώρια για 
παρερμηνείες και με απαλοιφή των σημείων που μπορεί 
να καταστούν εστίες μελλοντικών προστριβών».

Του Απόστολου Αντωνούδη
Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης στον 

Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη
Προέδρου της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε»

«Θα ξεκινήσω κάνοντας επίκληση σε από-
σπασμα από το άρθρο του Ν. Μέρτζου, 
τέως Προέδρου της Εταιρείας Μακεδο-

νικών Σπουδών, που- αναμφισβήτητα – έχει ειδικό 
βάρος( εφημ. Καθημερινή, 13/01/2019)
«…Ασφαλώς, η συμφωνία είναι ένας επώδυνος συμβι-
βασμός. Έθιξε βαθιά το αίσθημα των Ελλήνων, αλλά 
δεν αφήνει ανοικτές πληγές στο σώμα της Ελλάδος. 
Αντίθετα, κλείνει πολλές, εξοικονομεί πολύτιμο δι-
πλωματικό κεφάλαιο για άλλα, πολύ σοβαρότερα, 
μέτωπα, διασφαλίζει τη ρευστή βαλκανική ενδοχώρα 
μας, ανοίγει ευρύ πεδίο σε ήδη προγραμματισμένα 
διεθνή δίκτυα ενέργειας και μεταφορών, σε ενιαίο 
πλέον ευρωατλαντικό χώρο και αναβαθμίζει κατα-
κόρυφα τη γεωπολιτική αξία της Ελλάδος. Κλειδί η 
Θεσσαλονίκη…»
Τα Σκόπια επικύρωσαν τη Συμφωνία των Πρεσπών: 
αναθεώρησαν το σύνταγμά τους, αναγνωρίζοντας 

πως ο λαός τους είναι πολυεθνικός, από Σλάβους, 
Αλβανούς, Ρομά, κτλ. Στο ζήτημα της γλώσσας, ρητά 
αναφέρεται ότι η μακεδονική είναι σλαβική και ανή-
κει στον κλάδο των νοτίων σλαβικών γλωσσών. Το 
σύνταγμα προσθέτει τώρα και την αλβανική γλώσσα. 
Αναμένουμε, και γραπτώς, τις τροποποιήσεις περί 
αλυτρωτισμού από την πλευρά των Σκοπίων, αφού 
πρότερες δηλώσεις τους φαίνονται ευνοϊκές για την 
καλή γειτονία των δύο λαών.
Θεωρώ πως το πρόβλημα στις σχέσεις των δύο χωρών 
ήταν ανάγκη να έχει επιλυθεί εδώ και δεκαετίες, διότι 
τα χρονίζοντα προβλήματα μόνο δυσάρεστα αποτελέ-
σματα έχουν να δώσουν. Η χώρα μας χρειάζεται να 
αποκαταστήσει τις σχέσεις της με όλα τα βαλκανικά 
κράτη, να συνεργαστεί και να προσανατολιστεί σε 
έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, που έχει τη δυνατότητα 
να διαδραματίσει στην περιοχή».

Της Βούλας Πατουλίδου 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης

«Ας δώσουν όποια ονομασία θέλουν στο 
κράτος των Σκοπίων. Ελληνική δεν μπο-
ρούν να δώσουν. Ας αποκτήσουν όποια 

εθνική ταυτότητα θέλουν οι Σλάβοι των Σκοπίων, 
την μακεδονική δε μπορούν. Ας βαπτίσουν την σλα-
βική τους γλώσσα όπως νομίζουν. Μακεδονική δε 
μπορούν. Όποιος ενδιαφέρετε να μάθει το γιατί, να 
επισκεφτεί την Πέλλα. Ας ανατρέξει στην νηπιακής 
ηλικίας των 74 μόνο χρόνων (από το 1944 έως σήμερα) 
ιστορία που έχουν ως έθνος. Θα τρομάξει πέφτοντας 
στο θεόρατο τείχος των 3000 χρόνων της αντίστοιχης 
Ελληνικής. Η Συμφωνία των Πρεσπών, μια ταπεινω-
τική one man show συμφωνία, του κ. Κοτζιά, κα-
τέρρευσε ήδη πριν καν υπογραφεί. Οι πανηγυρικές 
ιαχές του Ζάεφ, μας θυμώνουν και μας καταθλίβουν.
Οι βόρειοι γείτονές μας δεν έχουν μπέσα. Ακόμα 

και κατά την διάρκεια της ενδιάμεσης συμφωνίας 
το 1995, προωθούσαν τη διεθνή αναγνώριση του συ-
νταγματικού ονόματός τους (Δημοκρατία της Μα-
κεδονίας). Το περασμένο καλοκαίρι στις Πρέσπες, 
τσουβαλιάσαμε το όνομα μας και τους το δώσαμε. Το 
Βόρεια Μακεδονία ξεθώριασε πριν καν εγκριθεί και 
από τα δύο κράτη. Δεν επιβλήθηκε στην συμφωνία 
ούτε καν ο όρος «Βορειομακεδόνες» και «βορειομακε-
δονική» ιθαγένεια. Θα καταλήξουμε οι γραφικοί που 
ψάχνουν ιστορικά τεκμήρια στη Βεργίνα, την Πέλλα 
και την Αμφίπολη, για να πείσουμε και να πειστούμε, 
αφού η άγνοια της ιστορίας κυριαρχεί παγκοσμίως. 
Σήμερα, και μετά τις τελευταίες εξελίξεις, μια  εύ-
θραυστη και οριακή κυβερνητική πλειοψηφία καλείται 
να εγκρίνει την Συμφωνία των Πρεσπών.

Του Θεόδωρου Παπαδόπουλου
Δημάρχου Θέρμης

«Θεωρώ ότι η αντιπαράθεση που αφορά 
αποκλειστικά και μόνο την σύνθε-
τη ονομασία είναι υποκριτική. Όλοι 

μας γνωρίζουμε ότι σε μια μακροχρόνια διακρα-
τική διαπραγμάτευση υπάρχουν κέρδη και απώ-
λειες. Δυστυχώς για μας, για την ιστορία μας 
και τον πολιτισμό μας, η απώλειά μας ήταν η 
ονομασία. Ωστόσο, το όνομα δεν είναι το πραγ-

ματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα εί-

ναι το περιεχόμενο της απαράδεκτης συμφωνίας 

που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση και η οποία 

δημιουργεί ανυπόστατα ζητήματα μακεδονικής 

εθνικότητας και μακεδονικής γλώσσας. Η συμ-

φωνία είναι απαράδεκτη. Το όνομα είναι απλώς 

η κορυφή του παγόβουνου».
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Του Ευθύμιου Φωτόπουλου
Δημάρχου Δέλτα

«ΗΣυμφωνία των Πρεσπών είναι μια πολύ 
κακή συμφωνία. Δεν εκχωρεί στο σκοπια-
νό εθνικισμό μόνο το όνομα αλλά εκχωρεί 

γλώσσα και εθνικότητα, χαρίζει δηλαδή ταυτότητα Μα-
κεδόνων στα βόρεια σύνορά μας. Είναι σαφές αυτό. Το 
μόνο πρόβλημα που υπήρχε παλιά είναι οι επεκτατικές 
βλέψεις των Σκοπιανών εθνικιστών. Κανένα άλλο. Ακό-
μη και μετά το 1992 που «ανέβηκε» το θέμα του ονόμα-
τος, οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών αλλά και των 
λαών είναι φιλικές. Δυστυχώς, η σημερινή κυβέρνηση 
πιστεύει βαθιά ότι η Μακεδονία δεν είναι μία και ελληνι-
κή, ότι ο Παύλος Μελάς και οι μακεδονομάχοι δεν ήταν 
ήρωες αλλά τα κορόιδα της Ιστορίας ή κάτι άλλο. Αυτή η 
ιδεοληψία και το αποτέλεσμά της, δηλαδή η Συμφωνία 
των Πρεσπών, δημιουργεί τετελεσμένα ήδη και θα δημι-

ουργήσει ακόμη περισσότερα εφόσον «περάσει» από τη 
Βουλή. Προβλήματα στα σχολικά βιβλία, στο επιχειρείν, 
στα εμπορικά σήματα, σε φορείς όπως το Μουσείο Μα-
κεδονικού Αγώνα και η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 
ή πολιτιστικούς συλλόγους της Μακεδονίας, προβλήμα-
τα εθνικής συνείδησης στον ελληνικό λαό του οποίου 
αμφισβητείται η ταυτότητα. Η συμφωνία των Πρεσπών 
δεν θα ειρηνεύσει αλλά θα τροφοδοτήσει εντάσεις με 
ανεξέλεγκτες συνέπειες. Η ελληνική Βουλή πρέπει να 
λειτουργήσει με ελληνική πατριωτική και όχι διεθνιστική 
συνείδηση και να μην κυρώσει τη συμφωνία. Ως Μακε-
δόνας και ως Δήμαρχος μιας περιοχής που έδωσε τη ζωή 
και την περιουσία του στον αγώνα για την ελευθερία της 
Μακεδονίας, καλώ τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά 
της Συμφωνίας των Πρεσπών».

Του Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη 
Δημάρχου Βέροιας

« Έχω τονίσει πολλές φορές ότι την ιστορία δεν 
μπορείς να τη διαψεύσεις. Η ιστορία είναι 
ευκρινώς γραμμένη. Αρκεί μια επίσκεψη 

στη Βεργίνα για να διαπιστώσει κανείς την ελληνικότητα 
της Μακεδονίας, την ελληνική καταγωγή του Φιλίππου 
και του Μ. Αλεξάνδρου. Όλες οι στήλες με τα ελληνικά 
ονόματα και τις ελληνικές επιγραφές αυτό γράφουν και 
κανείς δεν μπορεί αμφισβητήσει τα αδιάψευστα τεκμή-
ρια.  Και βέβαια όπως όλοι γνωρίζουμε καλά, οι Σλάβοι 
εμφανίστηκαν 1000 χρόνια μετά σε αυτή την περιοχή. 
Άρα ιστορικά δεν δικαιούνται τον τίτλο αυτό ούτε μπο-
ρούν να ισχυρίζονται ότι υπάρχει Μακεδονική γλώσσα ή 
Μακεδονικό έθνος. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η Συμφω-
νία των Πρεσπών στην ουσία με την άμεση αναγνώριση 
Μακεδονικής Γλώσσας και Μακεδονικού Έθνους ενισχύ-
ει ακόμη περισσότερο τον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών, 

καθιερώνοντας από την πίσω πόρτα το καθαρό όνομα 
«Μακεδονία» εφόσον αναγνωρίζει επίσημα μακεδονική 
εθνικότητα και γλώσσα. 
Αυτή είναι και η επίσημη θέση του Δήμου Βέροιας όπως 
εκφράστηκε με την υπ’ αριθμ. 117/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία, μεταξύ 
άλλων, υποστηρίζεται ότι μια συμφωνία που δε θα είναι 
συμβατή με την ιστορία και τον πολιτισμό της γειτονικής 
χώρας αναμένεται να προκαλέσει ανατροπές στη σταθε-
ρότητα και την ασφάλεια στον ευρύτερο χώρο της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης. Κατά συνέπεια, καλούμε τα μέλη 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου να απορρίψουν την προτει-
νόμενη συμφωνία προκειμένου να αρχίσουν εκ νέου οι 
διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη μιας βιώσιμης 
και ιστορικά αποδεκτής λύσης».

Του Νικήτα Μυλόπουλου
Καθηγητή στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας- πρόεδρου 

του δ.σ. του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης

Εδώ και περίπου 30 χρόνια η ελληνική εξωτε-
ρική (και όχι μόνο) πολιτική είναι εγκλωβι-
σμένη σε ένα αδιέξοδο που αίρεται σήμερα 

με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το πώς φτάσαμε στο 
αδιέξοδο αυτό, ποια κοινωνικοπολιτική συγκυρία το 
διαμόρφωσε και πάνω σε ποιο υπόστρωμα ιδεολη-
ψιών αναπτύχθηκε, είναι μία συζήτηση που πρέπει 
κάποια στιγμή να γίνει. Όπως και να εξηγηθεί το 
γιατί τόσα χρόνια όλες οι προηγούμενες κυβερνή-
σεις προτιμούσαν τη διαιώνιση του προβλήματος, 
με όλες τις αρνητικές συνέπειες μιας de facto διε-
θνούς απομόνωσης, από μια λύση που όλοι αναγνώ-
ριζαν αλλά φοβούνταν το πολιτικό της κόστος. Για 
άλλη μία φορά δημιουργήσαμε ένα πρόβλημα, την 

αλήθεια του οποίου αντιλαμβανόμασταν και διεκδι-
κούσαμε μόνοι στον κόσμο, έναν κόσμο εξ ορισμού 
υποτίθεται εχθρικό και επιμόνως ανθελληνικό. Οι 
θεωρίες συνωμοσίας, εθνικής ταπείνωσης και θυμα-
τοποίησης βρίσκουν εύκολα ακροατήριο σε μια χώρα 
χτυπημένη από την κρίση αλλά και σε μια Ευρώπη 
διαλυμένη από τις αυξημένες κοινωνικές ανισότη-
τες και την περιθωριοποίηση όλο και μεγαλύτερων 
πληθυσμών. Το έχουμε ξαναζήσει σχετικά πρόσφα-
τα και ξέρουμε πού οδήγησε. Τολμηρές πολιτικές 
κινήσεις, όπως αυτή της διμερούς Συμφωνίας των 
Πρεσπών, μπορούν πιστεύω να επαναφέρουν στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες τις αξίες της ειρήνης, του 
αλληλοσεβασμού και της συνανάπτυξης.

Του Μιχάλη Τρεμόπουλου 
Υποψηφίου δημάρχου – Επικεφαλής της 

«Οικολογία - Αλληλεγγύη»

Η επιλογή της πόλωσης με εργαλείο την εκμε-
τάλλευση ενός θέματος που χρονίζει διχάζο-
ντας την ελληνική κοινωνία, με κύριο στόχο 

την αναβάθμιση της αξίωσης της αντιπολίτευσης να 
κυβερνήσει, δεν μπορεί να χαρακτηρίζει και τις δημο-
τικές εκλογές. Ένας δήμαρχος πρέπει να ενώνει και να 
διεκδικεί λύσεις για την πόλη και την ποιότητα ζωής 
των πολιτών, όχι να κάνει εξωτερική πολιτική. Μιλή-
σαμε ρεαλιστικά για το θέμα όταν έπρεπε. Η χώρα μας 
μετά το 1990, όταν η Γιουγκοσλαβία διαλυόταν, αντί 
να εξασφαλίσει έγκαιρα μια σύνθετη ονομασία κοινής 
αποδοχής και να προσφέρει σταθερότητα στη νεότευκτη 
γειτονική δημοκρατία, επέλεξε τη σύμπλευση με τον 
Μιλόσεβιτς και τις φιλοπόλεμες διαλυτικές λογικές. Οι 
κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις άνοιξαν τον δρόμο στους 

πατριδοκάπηλους, συνέβαλαν στην κυβερνητική ανά-
δειξη των εθνικιστών και στη γείτονα χώρα και αυτοε-
γκλωβίστηκαν σε μια επιλογή που δεν γινόταν κατανο-
ητή από τον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα η διεθνής συγκυρία 
από τη μια ευνοεί μια συμβιβαστική λύση αλλά από 
την άλλη αναδεικνύει στο προσκήνιο εθνικιστικές και 
λαϊκίστικες δυνάμεις. Αντί να ανοίγονται χαρακώματα 
ανασφάλειας, εθνικισμού και μισαλλοδοξίας, οι ταυ-
τότητες και οι εθνικές ευαισθησίες πρέπει να γίνονται 
σεβαστές από όλες τις πλευρές. Και οι δημοκρατικοί 
πολίτες θα πρέπει να αγωνίζονται παντού για έναν κό-
σμο με σταθερά αλλά ανοικτά σύνορα, διακρατικές συ-
νεργασίες, ισχυρές περιφερειακές οικονομίες, δεσμούς 
αλληλεγγύης, προστασία των ατομικών - κοινωνικών 
δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος.
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Της  Έλλης Χρυσίδου
Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Τεχνών δήμου 

Θεσσαλονίκης

Σε μία περίοδο όπου λόγω και της παγκόσμιας κοι-
νωνικοοικονομικής κρίσης παρουσιάζονται ιδιαί-
τερα έντονα στην περιοχή μας τάσεις εθνικιστικές, 

η λύση του ονόματος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημο-
κρατίας που χρόνια ταλανίζει και δημιουργεί προβλήμα-
τα στις δύο χώρες, επηρεάζοντας και όλη την περιοχή, 
είναι ζήτημα πολύ σημαντικό και επιτακτικό, με σκοπό 
την αλλαγή της κατάστασης στην περιοχή και την προ-
οπτική της. Λάθη στη διαχείριση του ζητήματος έχουν 
γίνει πολλά και πριν και τώρα, αλλά πρέπει να συνομο-
λογήσουμε ότι η συμφωνία των Πρεσπών έρχεται σε μία 
καθοριστική στιγμή της πορείας της χώρας μας και θα 
πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Κανείς δεν 
διαφωνεί ότι πρέπει να υπάρξει λύση στο ζήτημα, αλλά 
κανείς δεν τολμά να «σπάσει αυγά» και να υπάρξει λύση 

προς μία μόνο κατεύθυνση, της εξασφάλισης με κάθε 
τρόπο έλλειψης αλυτρωτικών τάσεων των χωρών.
Η Συμφωνία των Πρεσπών, εάν τη διαχειριστούμε σωστά, 
μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά όχι μόνο στις σχέσεις 
των δύο χωρών αλλά και να αναδείξει τον καθοριστικό 
ρόλο, τη θέση της χώρας μας τόσο σε ευρωπαϊκό αλλά και 
διεθνές επίπεδο. Η ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας 
της περιοχής μπορεί να λειτουργήσει σε πολλαπλά επί-
πεδα προς όφελος όλων. Θα πρέπει όλα τα κόμματα να 
διαισθανθούν την αναγκαιότητα της λύσης του ζητήμα-
τος της Συμφωνίας των Πρεσπών και να λειτουργήσουν 
ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις των μικροκομματικών τους 
συμφερόντων με καθαρότητα σκέψης, λογική και αλή-
θεια, με μόνο στόχο το αύριο της χώρας, την ενδυνάμω-
ση της περιοχής.

Της Άννας Μυκωνίου
Προέδρου Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας

Είναι αυτονόητο ότι η συνεργασία και οι καλές σχέ-
σεις γειτονίας ανάμεσα σε όμορα κράτη είναι αμοι-
βαία επωφελείς. Με αυτή την λογική οποιοδήποτε 

χρονίζον πρόβλημα θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
ειλικρινούς διαπραγμάτευσης και να επιλύεται προς αμοι-
βαίο όφελος. Αλλά ένα χρονίζον πρόβλημα επιτάσσει και 
μια βιώσιμη λύση, που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
της την πραγματικότητα της ιστορίας,  αλλά και το «πε-
ρί δικαίου αίσθημα» των λαών που αφορά. Δυστυχώς, η 
Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι παρά ένας επώδυνος 
συμβιβασμός για την ελληνική πλευρά και δεν ανταπο-
κρίνεται στις παραπάνω προϋποθέσεις τουλάχιστον σε 
2 σημεία: γλώσσα και ιθαγένεια. Θα δημιουργούσε σε 
όλους το αίσθημα του γελοίου αλλά ταυτόχρονα και του 
τραγικού ένας ποδοσφαιρικός αγώνας όπου ο Έλληνας 

επιθετικός βάζει γκόλ στον Μακεδόνα τερματοφύλακα (ή 
το αντίστροφο). Δεν πρέπει επίσης να υποτιμούμε και το 
θέμα της γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα ήταν ο βασικότε-
ρος πυλώνας που κράτησε  τους Έλληνες, ως διακριτή και 
ενιαία οντότητα, σε μια ιστορία τριών χιλιάδων χρόνων 
και σε στιγμές πολύ πιο τραγικές και δύσκολες από τις 
σημερινές. Ας αναλογιστούμε λοιπόν ένα διεθνές συνέδριο 
όπου τα ελληνικά των συμπατριωτών μας, θα πρέπει  να 
μεταφράζονται στα  «μακεδονικά» των βορείων γειτόνων 
μας. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η συμφωνία των Πρεσπών 
δεν πρέπει να ψηφιστεί από το Ελληνικό κοινοβούλιο  και 
πρέπει να υπάρξει και νέα διαπραγμάτευση. Σε αυτήν, 
γλώσσα και ιθαγένεια θα πρέπει να αποτελούν κόκκινες 
γραμμές και όχι διαπραγματευτικά χαρτιά.

Του Χάρη Καστανίδη
Πρώην υπουργού Εσωτερικών

και Δικαιοσύνης

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια κακή και 
προβληματική συμφωνία για τα εθνικά μας 
συμφέροντα και απέχει πόρρω τόσο από την 

εθνική γραμμή των αρχών της δεκαετίας του 1990, όσο 
και από το πιο συμβιβαστικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε 
με αφορμή τη σύνοδο του Βουκουρεστίου. Η χρήση 
του όρου «Βόρεια Μακεδονία» και των παραγώγων του 
είναι erga omnes μόνο για την κρατική οντότητα των 
Σκοπίων, αλλά δεν δεσμεύει τους ιδιώτες, που μπορούν 
να χρησιμοποιούν τον όρο «Μακεδονία» και τα παράγω-
γά του στις επιχειρήσεις τους, στις εμπορικές επωνυμίες 
και τα σήματα. Μελλοντική διαπραγμάτευση, στη βάση 
της καλής θελήσεως και μόνο, μπορεί να επιδιώξει άρση 
διαφωνιών. Οι κωδικοί με τον τίτλο «Μακεδονία» που 
αποδόθηκαν στα Σκόπια στο πλαίσιο του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Τυποποίησης, εξακολουθούν να ισχύουν. Εξαι-
ρούνται οι πινακίδες των αυτοκινήτων. Αναγνωρίζεται 
ρητά στη συμφωνία η ύπαρξη «μακεδονικής» γλώσσας 

και υπηκοότητας. Και,το χειρότερο όλων, αναγνωρίζεται 
εμμέσως, πλην απολύτως σαφώς, «μακεδονική» εθνότη-
τα, συγκροτημένη σε κράτος (εθνικότητα). Πιο συγκεκρι-
μένα, το άρθρο 7 της συμφωνίας των Πρεσπών προβλέ-
πει ρητά ότι για τα Σκόπια, με τους όρους «Μακεδονία» 
και «Μακεδόνας», νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο 
πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, όπως τα προσ-
δίδουν η ιστορία, ο πολιτισμός και η κληρονομιά τους, 
δηλαδή οι όροι νοούνται σύμφωνα με τη συγκροτημένη 
τις τελευταίες δεκαετίες εθνική τους ταυτότητα. Αλλά, η 
εκ μέρους μας αναγνώριση του δικαιώματος των Σκοπίων 
να «εννοούν», κατά το άρθρο 7, τη «Μακεδονία» με όρους 
εθνικής ταυτότητας και συγκρότησης, προστιθέμενη 
στην, κατά το άρθρο 1, αναγνώριση μακεδονικής γλώσ-
σας και υπηκοότητας, σημαίνει αναγνώριση «μακεδονι-
κής» εθνότητας. Ελπίζω οι βουλευτές της πλειοψηφίας 
να προσέλθουν στη Βουλή, έχοντας απόλυτη συνείδηση 
για το τι πρόκειται να πράξουν.

Του Βασίλη Κιλτίδη
Δημιουργού οπτικοακουστικών έργων

«Στο πλαίσιο της επίπονης βαλκανικής εξί-
σωσης, με στόχο τη διοικητική ενοποίηση 
της περιοχής των Βαλκανίων, οι λαοί και τα 

κρατίδια των Βαλκανίων έχουν υποστεί πολλά. Από την 
ταπείνωση ως πολέμους και προσφυγιά. Η Ελλάδα δεν 
ανήκει στα Βαλκάνια, από πολλές πλευρές. Δεν έχουμε 
καμία σχέση με αυτούς τους λαούς. Απλώς συνορεύουμε. 
Λόγω αυτής της διαφοροποίησής μας έχουμε γίνει πολλές 
φορές στόχος των δυνάμεων που ανακατεύουν τη μακε-
δονική σαλάτα. Η Συμφωνία των Πρεσπών κινείται εντός 
αυτού του πλαισίου και γι αυτό αποτελεί μια επιθετική 
κίνηση εναντίον της Ελλάδας. Μας βρήκαν οικονομικά 
γονατισμένους και μας υποχρεώνουν να εκχωρήσουμε μέ-

ρος της εθνικής μας διαδρομής. Η συμφωνία, μου είναι 
αποκρουστική και άκρως αντιαισθητική. Είναι κάτι που 
δεν χωράει στις πέντε αισθήσεις της ελληνικής κοινωνίας. 
Η νέα κατάσταση που δημιουργείται μετά τις Πρέσπες, 
θα προκαλέσει σύντομα αποσταθεροποίηση στην ευρύ-
τερη περιοχή, διότι πρόκειται για μια συμφωνία που δεν 
τη θέλει η ελληνική κοινωνία. Το ελληνικό κοινοβούλιο 
οφείλει να διαλυθεί και να οδηγήσει την χώρα σε εκλογές 
και δημοψήφισμα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να έχει 
εκλεγεί με στόχο την επίλυση του σκοπιανού. Αν δεν εί-
χαμε ασχοληθεί ποτέ, τα Σκόπια θα είχαν διαλυθεί από 
μόνα τους. Έπρεπε και πρέπει, να εφαρμόζεται η πάγια 
τακτική της μη αναγνώρισης.»
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Του Άρη Στυλιανού
Πρόεδρου Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 

ΑΠΘ- Πρόεδρος δσ ΚΘΒΕ

Πιστεύω ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια 
πολύ επωφελής διεθνής συμφωνία για την Ελ-
λάδα, για τα Βαλκάνια και για όλη την Ευρώπη. 

Αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία, ώστε να λυθεί ένα πρό-
βλημα που ταλανίζει την ελληνική εξωτερική πολιτική 
πάνω από 25 χρόνια. Στο ζήτημα του «ονόματος» σπα-
ταλήθηκε τεράστιο διπλωματικό κεφάλαιο για τη χώρα 
μας, δίχως κανένα απολύτως αποτέλεσμα, αφού όλη η 
υφήλιος αποκαλεί την ΠΓΔΜ «Μακεδονία» και σχεδόν 
όλες οι χώρες την έχουν αναγνωρίσει με τη συνταγματι-
κή της ονομασία. Η εθνική γραμμή που διαμορφώθηκε 
εδώ και πολλά χρόνια ήταν: σύνθετη ονομασία, με γε-
ωγραφικό προσδιορισμό, έναντι όλων. Η Συμφωνία των 

Πρεσπών επιτυγχάνει ακριβώς αυτά τα σημεία. Λύνει όλα 
τα προβλήματα που υπήρχαν, υποχρεώνει την ΠΓΔΜ να 
αλλάξει το Σύνταγμά της και την ονομασία της, δικαιώ-
νοντας τις ελληνικές θέσεις. Όλα τα ελληνικά κόμματα 
του δημοκρατικού τόξου γνωρίζουν και παραδέχονται 
ιδιωτικώς τη χρησιμότητα της συμφωνίας, ασχέτως της 
δημόσιας αντίθεσης κάποιων εξ αυτών για μικροκομμα-
τικές προεκλογικές σκοπιμότητες. Ευχής έργο είναι η ελ-
ληνική Βουλή να επικυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών 
με σημαντική πλειοψηφία, ούτως ώστε να οικοδομηθεί 
ένα μέλλον ειρήνης και συνεργασίας στη γειτονιά μας και 
στην ευρύτερη περιοχή, για εμάς σήμερα, για τα παιδιά 
μας και για τις μελλοντικές γενιές.

Του Γιάννη Αναστασάκη
Ηθοποιού- σκηνοθέτη- καλλιτεχνικού 

διευθυντή ΚΘΒΕ

«Θεωρώ ότι η Συμφωνία των Πρεσπών 
υπηρετεί πιστά τη φιλία των λαών 
στα πολύπαθα Βαλκάνια. Είναι και-

ρός να λυθούν προβλήματα δεκαετιών, που εμπο-
δίζουν την ειρήνη και τη συνεργασία και γι’ αυτό 
πιστεύω πως θα ‘ναι μια ιστορική αρχή για να ακο-
λουθήσουν συμφωνίες ανάμεσα σε όλα τα βαλκα-
νικά κράτη. Συμφωνίες που θα εμπεδώνουν πραγ-
ματικά σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω πως όλοι 
έχουν καταλάβει, ακόμη κι όσοι δεν το παραδέχο-

νται, ότι είναι καιρός να σταθούμε με αποφασι-

στικότητα μακριά από εθνικισμούς και τεχνητούς 

διχασμούς. Η ευθύνη των ανθρώπων του πολιτι-

σμού είναι ακόμη μεγαλύτερη τώρα. Οφείλουμε 

να σχεδιάσουμε και να ενθαρρύνουμε πολιτιστι-

κές ανταλλαγές, να προβάλλουμε τα σημεία που 

μας ενώνουν, να αναδείξουμε τους συγγενικούς 

μας δεσμούς. Η επικύρωση της Συμφωνίας από 

τη σημερινή Βουλή δίνει το έναυσμα.»

Του Στάθη Παχίδη
Τραγουδοποιού- ερμηνευτή

Πρώτα ο Θεός και μετά ο γείτονας, λέει μια 
παροιμία. Η βαθιά ιστορική γνώση βαραίνει 
πάντα αλλά, αν το βλέμμα δεν είναι στραμ-

μένο στο αύριο, βράσε φασόλια Πρεσπών… Σβήνουν 
επιτέλους οι μπουρμπουλήθρες των Μακεδονολα-
ϊκιστών στα αβαθή των λιμνών. Διχασμό με κραυ-
γές ή ατολμία και αδράνεια είχε το χθες. Habemus 
συμφωνία πια αλλά όχι και μια τέλεια συμφωνία-αυ-
τή δεν υπάρχει για κανέναν. Το γεωγραφικό γίνεται 
εθνικό και δε μιλά για Βορειομακεδονική (μια λέξη) 
ιθαγένεια ή Βορειομακεδονική γλώσσα. Αναγνωρίζε-
ται επισήμως ποιοι ήταν οι αρχαίοι Μακεδόνες αλλά 
ποιοι να ‘ναι, άραγε, οι Ματσεντόνιανς του αύριο; 

Οι πρόσφυγες και ο ενεργειακός σχεδιασμός του μέλ-

λοντος –τι τραγική ειρωνεία κι αυτό–  ακολουθούν 

τον ίδιο (βόρειο ή νότιο αλλά πάντα Μακεδονικό)  

δρόμο και σφίγγουν τα βαλκανικά γάλατα και ήρθε 

και  η Άγκελα η παιδονόμος. Το πόκερ στη γειτονιά 

χόντρυνε κι εμείς  τάχα σφυρίζοντες τσιλιαδόροι. Η 

Βουλή του «στα τέσσερα» και του «νυφούλα» καλεί-

ται, κωλοτουμπηδόν και κομπάρσα, να εισφέρει τον 

τελικό κλαυσίγελο στη γνωστή, κλασσική από πάντα 

ελληνική τραγικωμωδία με τίτλο «Έλληνες πολιτικοί 

σε διαπραγμάτευση». Κι όμως, το βουητό του ανέμου 

πάντα θα σφυρίζει στην παγωμένη Πρέσπα.

Της Κατερίνας Καριζώνη
Συγγραφέα

Του Γιάννη Μαγκριώτη 
Πρώην υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών 

και Επικοινωνιών

Η Συμφωνία των Πρεσπών κατά τη γνώμη μου 
υπογράφτηκε καθ΄ υπαγόρευση των Μεγάλων 
Δυνάμεων που έχουν γεωστρατηγικά και οικο-

νομικά συμφέροντα στην περιοχή. Το ονοματολογικό 
ήταν ένα ζήτημα που εγώ το θυμάμαι από τα φοιτητικά 
μου χρόνια, τότε που οι διανοούμενοι και κυρίως οι αρι-
στεροί το επεσήμαναν ως πρόβλημα που κάποια στιγμή 
θα το βρίσκαμε μπροστά μας. Αλλά οι πολιτικοί, αντί να 
το αντιμετωπίσουν δραστικά, το άφηναν να σέρνεται 
και να διογκώνεται και τώρα σηκώνουν τα χέρια ψηλά 
και μάλιστα κάποιοι χαιρετίζουν τη συμφωνία ως λύση 
για τη χώρα. Τι λύση; Και για ποιους; Μάλλον για την 
άλλη πλευρά. Και αν είναι λύση για μας, γιατί δεν μας 

διαφωτίζουν για τα οφέλη της για να μπορέσουμε να κα-

ταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα εν κρυπτώ σ΄ αυτή 

την ξεχαρβαλωμένη χώρα. Το όνομα Βόρεια Μακεδονία 

σαφώς υποκρύπτει αλυτρωτισμό που είναι δεδομένος 

και παλιός στους γείτονές μας. Στην πράξη μάλιστα το 

«βόρεια» έχει ήδη απαλειφθεί. Κάποτε είχα διαβάσει ένα 

στίχο: «υποχώρησε, υποχώρησε ώσπου χάθηκε». Ελπίζω 

να μην ισχύσει αυτό και για την Ελλάδα. Ως προς την Ελ-

ληνική Βουλή, τι να πω. Οι άνθρωποι εκεί μέσα δεν μας 

έχουν πείσει ότι μπορούν να λύσουν σοβαρά προβλήματα. 

Διακατέχονται μόνο από μια αθεράπευτη λαγνεία για την 

εξουσία. Αλλά εμείς τους ψηφίσαμε.

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ετεροβαρής∙ μας 
δίνουν το σύνθετο όνομα και μερικές αυτονόη-
τες για υποψήφιο μέλος των ευρατλαντικών θε-

σμών τροποποιήσεις του συντάγματος και τους δίνουμε 
στην καλύτερη περίπτωση για μας έμμεσα τη μακεδονική 
ταυτότητα. Πιστεύω ότι τέτοια θέματα με μεγάλο ιστο-
ρικό και συναισθηματικό φορτίο και ισχυρή γεωπολιτική 
σημασία δεν μπορούν να λυθούν με συμφωνίες-πακέτο∙ 
χρειάζονται σταθερά βήματα και δεσμευτικοί οδικοί χάρ-
τες, όπως η ενδιάμεση συμφωνία του 1995, η οποία έδωσε 
τη δυνατότητα, ακόμη και με τις πιο ακραίες κυβερνήσεις 
στη FYROM, να προχωρήσουν σε βάθος οι σχέσεις των 
δύο χωρών σε όλους τους τομείς. Όπως ισχυριζόμουν 

από την αρχή, και αποκάλυψε προχθές ο κ. Καμμένος, η 
επισπεύδουσα της συμφωνίας ήταν για δικούς της λόγους 
η ελληνική κυβέρνηση και όχι ο διεθνής παράγοντας. Σε 
κάθε περίπτωση, έπρεπε να προχωρήσουμε τη συμφωνία 
σε δύο στάδια. Το πρώτο να περιείχε το όνομα με αντάλ-
λαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ και το δεύτερο έναν οδικό 
χάρτη 15 χρόνων ένταξης στην ΕΕ, που θα περιελάμβανε 
τα θέματα γλώσσας, εθνότητας-υπηκοότητας, εμπορικά 
σήματα, εκπαιδευτικά εγχειρίδια κ.λπ. Το πρώτο θα έλυνε 
τα θέματα ασφάλειας και γεωστρατηγικής, που ενδιαφέ-
ρουν τον διεθνή παράγοντα. Το δεύτερο είναι που θέλουν 
πιο πολύ οι γείτονές μας και η δική μας πλευρά μπορεί 
να το διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά.
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Του Διογένη Δασκάλου
Μουσικού – περφόρμερ

Το παρελθόν ξέρετε, μπορεί να πέρασε δεν σημαίνει 
όμως ότι δεν υπήρξε. Όποιοι το αντιμετωπίζουν 
έτσι θα το βρουν στο μέλλον τους. Έχοντας όμως 

δύο “αλάθητους”, κατά δήλωσή τους, διαπραγματευτές 
δεν μπορεί παρά να έχουμε μία τέλεια συμφωνία. Άρα, 
ακόμη ένα “ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη”. Ποιός είμαι 
λοιπόν εγώ που θα πω κάτι άλλο. Άλλωστε για τους ρε-
αλιστές ο Θεός δεν υπάρχει και ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, 
φαντάζομαι είναι ο ανάλογος Μητσοτάκης. Πνεύματα 
αντιλογίας. Συγγνώμη που δεν απαντώ με ΝΑΙ ή ΟΧΙ, αυ-

τό όμως συμβαίνει από το φόβο μου ότι τελευταία χρόνια 

ερμηνεύονται ανάποδα. Όσον αφορά το τι περιμένω από 

τη Βουλή.... μα φυσικά να πράξουν το δίκαιο. Συμφωνία 

ίσον κέρδος! Λέτε «η Συμφωνία του Νέου Κόσμου» να 

γράφτηκε πάνω σ’ αυτό το πνεύμα; Γιατί άλλη η συμφω-

νία του Ντβόρζακ και άλλη του Μπετόβεν «Συμφωνία σε 

μία νότα». Πολύ απλά λέω ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω 

με μία συμφωνία που ο κάθε ένας απ’ τους δύο κατάλαβε 

μία άλλη. Επιφυλάσσομαι!

Του Δημήτρη Καραμήτσου 
Ομότιμου Καθηγητή Ιατρικής, συγγραφέα

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι απαράδεκτη, δεν 
λαμβάνει υπόψη την ιστορία και είναι ετεροβα-
ρής και βλαπτική για την Ελλάδα. Παραδίδει 

το όνομα της Μακεδονίας μας στο νεοπαγές κράτος των 
Σκοπίων («Βόρεια Μακεδονία»), και αναγνωρίζει σε αυ-
τό «Μακεδονική εθνότητα» και «Μακεδονική γλώσσα». 
Επιπλέον η χώρα μας αναλαμβάνει πλήθος από “δουλείες” 
(λιμάνια, αλιεία, ΑΟΖ, ενεργειακοί αγωγοί), για να εξυ-
πηρετηθούν ανάγκες των Σκοπίων, σαν να είναι η Ελλά-
δα χώρα ηττημένη σε πόλεμο. Στο κράτος των Σκοπίων 
κατοικούν κυρίως Νοτιοσλάβοι και Αλβανοί και μιλούν 
μια τεχνητή βουλγαροσερβική γλώσσα. Σύμφωνα και με 
την απόφαση του Αρείου Πάγου θεωρώ ότι δεν υπάρχει 

Μακεδονική εθνότητα, ούτε Μακεδονική γλώσσα. Το 
όνομα Βόρεια Μακεδονία είναι απαράδεκτο, γιατί ευθέως 
υπονοεί μια Μακεδονία χωρισμένη σε βόρεια και νότια 
που θα τονώνει αενάως τον επεκτατισμό των Σκοπίων. 
Για ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα πρέπει να ερωτηθεί ο 
ελληνικός λαός σε ένα δημοκρατικό και δεσμευτικό Δη-
μοψήφισμα, αν εγκρίνει με ένα «ΝΑΙ» ή απορρίπτει με 
ένα «ΟΧΙ» τη Συμφωνία των Πρεσπών». Οι φίλοι μου κι 
εγώ δεν πρόκειται να ψηφίσουμε υποψηφίους σε εθνικές 
και αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίοι θα έχουν ταχθεί 
υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών με λόγους, ψήφο ή 
άλλες πράξεις ή μέσω του κόμματός τους.

Του Αλέξανδρου Θάνου
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Συμφωνία των Πρεσπών υπονομεύει την 
ελληνικότητα της Μακεδονίας, καθώς 
πλέον δεν αναφερόμαστε μόνο σε ένα γε-

ωγραφικό προσδιορισμό χώρας αλλά η συμφωνία 
αυτή προσδιορίζει εθνότητα και γλώσσα μακε-
δονική κάτι το οποίο δικαιώνει την προπαγάνδα 
και την παραχάραξη της ιστορίας έτσι όπως για 
πάρα πολλά χρόνια η γείτονος χώρα μεθόδευε. 
Η πολιτιστική μας κληρονομιά, η ιστορία μας, 
δε αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της 
ιστορικής αλήθειας περί της ελληνικότητας της 

Μακεδονίας που χαρακτηρίζει το ελληνικό έθνος, 
τον αγώνα των προγόνων μας για την υπεράσπιση 
των ιδανικών μας, της γλώσσας, της θρησκείας 
και της εθνικής μας ταυτότητας εν γένει. Η κρισι-
μότητα αυτής της συμφωνίας και το περιεχόμενο 
αυτής πρέπει να τεθεί στην κρίση του ελληνικού 
λαού μέσα από την διενέργεια δημοψηφίσματος. 
Η ιστορικότητα της στιγμής δεν μας επιτρέπει η 
ψηφοφορία της συμφωνίας να τεθεί υπό το πρίσμα 
των πολιτικών συναλλαγών με απλούς θεατές για 
άλλη μια φορά τους Έλληνες πολίτες.

Της Νιόβης Παυλίδου
Καθηγήτριας ΑΠΘ.

Μιλάμε για Συμφωνία, ενώ δεν αποτελεί συμ-
φωνία. Έχει αντίθετη την συντριπτική πλει-
οψηφία των δυο λαών. Κυρίως σε εθνικά 

θέματα είναι απαραίτητες οι πλειοψηφίες για να μιλάμε 
για δημοκρατική επίλυση ζητημάτων.
Η ονομασία «Βόρεια Μακεδονία» είναι αποδεκτή και 
σύμφωνη με την εθνική μας γραμμή, αλλά με την ανα-
γνώριση «Μακεδονικής Εθνότητας» και «Μακεδονικής 
Γλώσσας», αποκλίνουμε από την ιστορική αλήθεια και 
καταργείται το όφελος της σύγκλισης στο ονοματολογι-
κό. Δίνει απάντηση στενά στο πρόβλημα της ονομασίας 
της γειτονικής χώρας, δημιουργεί όμως νέα προβλή-
ματα με την αναγνώριση εθνότητας και γλώσσας. Τις 
συνέπειες ίσως δε μπορούμε να τις υπολογίσουμε επα-
κριβώς. Δυστυχώς ο  Τσίπρας, ακολουθώντας διχαστική 

πολιτική με την «εν κρυπτώ διπλωματία», οδήγησε τη 
χώρα σε εμφυλιοπολεμική κατάσταση. Σε συνεργασία 
με τα άλλα πολιτικά κόμματα θα μπορούσε να καταλή-
ξει σε καλύτερη συμφωνία. Τέτοια αλαζονική άσκηση 
εξωτερικής πολιτικής είναι πρωτοφανής στη μεταπο-
λιτευτική περίοδο της χώρας. Σήμερα που γράφονται 
αυτές οι απόψεις δεν υπάρχει κυβέρνηση. Πιθανά θα 
σχηματιστεί οριακή πλειοψηφία με τη συλλογή με-
μονωμένων βουλευτών. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει 
δικαίωμα να υπογράψει συμφωνία μείζονος εθνικής 
σημασίας. Δεν είναι καν κυβέρνηση συνεργασίας. Οι 
κυβερνήσεις συνεργασίας στηρίζονται σε προγραμ-
ματικές συγκλίσεις κομμάτων και όχι σε συγκυριακά 
αθροίσματα βουλευτών. Επομένως η μόνη σωστή λύση 
είναι να πάμε σε εκλογές.

Της Μαρίας Πολιτίδου
Φιλολόγου

Προς τους υποστηρικτές της συμφωνίας των 
Πρεσπών. Ήμουν έτοιμη να ακούσω, να δια-
βάσω για να με πείσετε-όχι βέβαια να μου 

επιβληθείτε-μήπως και αναθεωρήσω τις απόψεις μου 
για την συμφωνία των Πρεσπών. Αποτύχατε παταγω-
δώς! Καταχραστήκατε την εξουσία που σας παρέχει η 
θέση σας και συνοπτικά αποφασίσατε ερήμην ενός 
ολόκληρου έθνους. Βαρβαρότητα επί τω προκειμένω, 
γιατί η στάση σας μας επιβάλλει μία άλογη υποταγή, 
χωρίς την δική μας θέληση.
Κουτσουρέψατε το πολυχιλιετές παρελθόν μας, αμφι-
σβητήσατε το γηγενές μας. Φοβάμαι ότι επαληθεύεται 

ο μεγάλος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, που γράφει:
“Δεν έχεις Όλυμπε Θεούς,
μηδέ λεβέντες η Όσσα,
ραγιάδες έχεις μάννα γή,
σκυφτούς για το χαράτσι,
κούφιοι και οκνοί καταφρονάν,
τη θεία τραχειά σου γλώσσα,
των Ευρωπαίων περίγελα
και των αρχαίων παλιάτσοι.

Ωστόσο, “η ελπίς ού καταισχύνει”.
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Tου Βενιαμίν Καρακωστάνογλου 
Διεθνολόγου

Μόνιμου Λέκτορα Νομικής Σχολής ΑΠΘ
και πρώην Διπλωμάτη Διεθνών Οργανισμών 

στα Βαλκάνια

1 Η Ελλάδα, μετά το 1991, αμυνόμενη απέναντι στο 
σφετερισμό του Μακεδονικού ονόματος από τα 
Σκόπια και στον παρεπόμενο (ψευδο)αλυτρωτι-

σμό κατά της Μακεδονίας μας, χρησιμοποίησε κυρίως 
τους Διεθνείς Οργανισμούς και την απειλή του θεσμικού 
«όπλου» του βέτο, για να επιτύχει αφενός την προάσπι-
ση των νόμιμων συμφερόντων της και αφετέρου καλή 
γειτονία με τη γειτονική χώρα, στη βάση της ιστορικής 
αλήθειας και της διεθνούς νομιμότητας. Αντίθετα τα Σκό-
πια δεν διαπραγματεύτηκαν καλόπιστα και παραβίασαν 
ή καταχράστηκαν, για την παγίωση των διεκδικήσεών 
τους, τα διεθνή κείμενα και την Ενδιάμεση Συμφωνία 
(1995). Δυστυχώς, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεν 
αξιοποίησε το ελληνικό διπλωματικό κεκτημένο και την 
πιεστική ανάγκη των Σκοπίων να εισέλθουν στο ΝΑΤΟ 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπέγραψε μια εντελώς 
ετεροβαρή και βλαπτική για τη χώρα μας Συμφωνία, 
που εκχωρεί το όνομα Μακεδονία (Βόρεια), γεγονός που 

αποτελεί όπλο ακαταμάχητο υπέρ των Σκοπίων, γιατί: α) 
θα είναι διεθνές κρατικό όνομα (η Ελληνική Μακεδονία 
μόνο εσωτερική Περιφέρεια), β) συνδυαζόμενο με την 
εκχώρηση της ιθαγένειας, της εθνότητας και της γλώσ-
σας ως «Μακεδονικών», ολοκληρώνει το ιδεολόγημα 
του «Μακεδονικού Έθνους» που διεκδικούσαν από το 
1944 οι Σλάβοι των Σκοπίων, τώρα και με την υπογραφή 
της επίσημης Ελλάδος! 
2. Η Συμφωνία, όχι μόνο δεν λύνει ουσιαστικά τα μέ-
χρι τώρα προβλήματα, αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις 
εκδήλωσης και νέων σοβαρότερων. Θυμίζω ότι χύθηκε 
πολύ ελληνικό αίμα για την απελευθέρωση και υπερά-
σπιση της ελληνικής Μακεδονίας διαχρονικά και τώρα 
ανοίγει «ο ασκός του Αιόλου»! 
3. Οι Έλληνες αντιπρόσωποι του λαού στο Κοινοβούλιο, 
οφείλουν να απορρίψουν την Συμφωνία και (με μια άλλη 
κυβέρνηση βέβαια) να επιδιωχθεί μία δίκαιη και ισορ-
ροπημένη Συμφωνία.

Του Τέλλου Φίλη
Συγγραφέας

Προσωπικά νιώθω μια δικαίωση με την Συμ-
φωνία των Πρεσπών που την είχα ανάγκη 
από την πρώτη εκείνη βραδιά που είδα 

για πρώτη φορά στον κινηματογράφο την ταινία 
του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το μετέωρο βήμα 
του πελαργού», στη σκηνή του γάμου στο ποτάμι 
που οι μισοί συγγενείς είναι μαζεμένοι από τη μια 
μεριά του ποταμού - σύνορου και οι άλλοι μισοί 
από την άλλη. Δεκατρία λεπτά μιας απόλυτης εκ-

κωφαντικής σιωπής ανάμεσα στις δυο όχθες, μια 
σιωπή που κράτησε 70 ακριβώς χρόνια ανάμεσα 
μας και που τόσο συγκλονιστικά κατέγραψε ο 
Αγγελόπουλος. Αυτή η σιωπή που σήμερα έπαψε 
τουλάχιστον από τη μιά μεριά, σβήνει όλον αυ-
τόν τον γραφικό συρφετό των φωνακλάδων Μα-
κεδονομάχων υπερπατριωτών. Η πιο θαρραλέα 
καλλιτεχνική απεικόνιση αυτού που ονομάζεται 
«Μακεδονικό ζήτημα».

Του Γιώργου Κοντογιώργη 
Ομότιμου Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου, 

πρώην Πρύτανη:

Η λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών είναι στην 
πραγματικότητα μια συνθήκη συνθηκολόγησης 
που μια χώρα υπογράφει μόνο μετά από μια 

ολική πολεμική ήττα. Όντως, η κυβέρνηση της Ελλάδας 
εκχωρώντας αμαχητί το σύνολο των απαιτήσεων που προ-
έβαλε ο πιο ακραίος εθνικισμός της γείτονος έγινε οργα-
νικός φορέας του. Παρέδωσε περισσότερα από όσα είχε 
αξιώσει ο Γληγκόρωφ. Στο παρελθόν το ελληνικό κράτος 
γνώρισε ήττες που ουσιαστικά οργανώθηκαν στην Αθήνα. 
Η εθνική της ταυτότητα όμως, όσο και αν συρρικνωνόταν 
ο ελληνισμός, δεν ετέθη ποτέ υπό αμφισβήτηση. Με τη 
συνθηκολόγηση των Πρεσπών για πρώτη φορά εκχω-
ρείται σε τρίτη χώρα ελληνική εθνική ταυτότητα. Διότι, 
η Μακεδονία δεν είναι πια μια απλή γεωγραφία, στην 
οποία κατοικούν πολλοί διαφορετικοί εθνικοί λαοί. Με 
το να αναγνωρίζεται εθνικό πρόσημο στη γεωγραφία της 
Μακεδονίας, το οποίο μονοπωλεί μια μόνο εθνότητα, η 
οποία επιπλέον διεκδικεί τα ιμάτια του ελληνικού εθνικού 
κορμού, η εθνότητα αυτή μεταβάλλεται σε όχημα διαμοι-
ρασμού του ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή της εθνικής 
ταυτοτικής βάσης του ελληνισμού. Ο διαμοιρασμός αυ-
τός δεν αφορά όπως νομίζεται μόνο την αρχαία ιστορία, 
αλλά το σύνολό της, αδιάπτωτα μέχρι τον 20ο αιώνα. Το 
επιχείρημα της συνθηκολόγησης και του διαμοιρασμού 
του έθνους διατυπώθηκε στη Βουλή: «δεν μας ενοχλεί, 
είπε βουλευτής του Σύριζα, ο εθνικισμός των γειτόνων 
αλλά ο εθνικισμός των Ελλήνων». Πρέπει να κοντύνου-
με λοιπόν το εθνικό μέγεθος των Ελλήνων για να μην 
ενοχλούν την «πολιτική ορθότητα» των  εξωνημένων. Σε 
μια αποστροφή του λόγου του ο πρωθυπουργός δήλωσε 
ότι δεν μπορεί να στερήσει από τον «άλλον» το δικαίωμα 
αυτοπροσδιορισμού. Ως αμαθής, συγχέει το δικαίωμα 
αυτό με το εγχείρημα των Σκοπιανών όχι να αυτοπροσ-
διορισθούν με βάση το ίδιο αυτών εθνοτικό ιδίωμα (λχ ως 
Σλαβομακεδόνες), αλλά με την υφαρπαγή της ταυτότητας 

ενός άλλου. Εν προκειμένω ενός σημαίνοντος μέρους της 
ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Η συνθηκολόγηση αυτή, 
θα έχει επίσης ολέθριες συνέπειες για τη σταθερότητα 
της περιοχής και ιδίως για την εθνική ασφάλεια της Ελ-
λάδας.  Διότι ως έθνος των Μακεδόνων που διαθέτουν 
«ελεύθερο» μόνον το Βόρειο τμήμα της Μακεδονίας δεν 
θα μπορεί κανείς να τους εμποδίσει να εγείρουν διεκδι-
κήσεις επί του συνόλου της Μακεδονίας, να ονειρεύο-
νται την απελευθέρωση και των άλλων Μακεδόνων. Το 
ανασφαλές και μικρό του κράτους δεν διασφαλίζει όπως 
νομίζεται. Θα ενθαρρύνει όσους αντλούν συμφέρονται 
από την περιοχή να διατηρείται ανοιχτό το ζήτημα αυτό. 
Μακάρι δε να μην γίνει το διακύβευμα αυτό μέρος της 
υφέρπουσας αντίθεσης μεταξύ βορείων και νοτίων στην 
εσωτερική πολιτική ζωή της Ελλάδας. Από τη συνθηκο-
λόγηση των Πρεσπών αναδεικνύεται τέλος η ενδημική 
αντίθεση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Ένα πολιτικό 
προσωπικό που λειτουργεί κατά παράδοση ως ξένο σώμα 
προς την κοινωνική συλλογικότητα, του οποίου ένα με-
γάλο μέρος έχει γαλουχηθεί με ιδεολογίες εθελοδουλείας, 
διαπλοκής και ιδιοποίησης του δημόσιου αγαθού. Που 
αναζητεί νομιμοποίηση έξωθεν για να αντιμετωπίσει την 
αμφισβήτηση της κοινωνίας, προς την οποία τρέφει μια 
υψηλή περιφρόνηση, την αντιμετωπίζει ως «ετερόκλη-
το όχλο» και θεωρεί ότι κατέχει ως μύστης της αυθεντίας 
την απόλυτη αλήθεια και ως «Μέγας Ιεροεξεταστής» το 
δικαίωμα να ταξινομεί ό,τι αντιτείνει στις αποφάσεις της 
έξω από τη δημοκρατική έννομη τάξη, ως κατ’ελάχιστον 
ακροδεξιό. Η διαχείριση της λαϊκής αντίθεσης στη συν-
θηκολόγηση από τον πρωθυπουργό με την προβολή από 
αυτόν του δόγματος ότι το «έθνος είμαι εγώ», συνομο-
λογεί ότι η ελληνική χώρα ζει την καθόλα εκφυλισμένης 
εκδοχή της αιρετής μοναρχίας με τον πολιτικό τρόπο του 
φασισμού. Διότι εντέλει ο φασισμός είναι τρόπος πριν 
γίνει σύστημα.
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Tου Δημήτρη Τσαϊλά 
Υποναυάρχου ε.α.

Δυστυχώς από τότε που ήρθε στο προσκήνιο το 
“Σκοπιανό πρόβλημα” ως σήμερα συσσωρεύτη-
καν αρκετές ήττες στην Ελλάδα, δείχνοντας την 

ανυπαρξία μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής, 
που να είναι αποδεκτή από τον κύριο κορμό του πολιτι-
κού κόσμου και επεξεργασμένη στη σύμπραξη πολιτικών, 
διπλωματών, στρατιωτικών και επιστημόνων. Δύο σημα-
ντικοί παράγοντες εξακολουθούν να επιδρούν, αρνητικά: 
η λαϊκίστικη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και η 
εμπλοκή σε ιδεολογήματα. Ο πολιτικός κόσμος ποτέ του 
δεν βρέθηκε στο ύψος των περιστάσεων όχι μόνον γιατί 
οι εκπρόσωποί του έλαβαν συχνά εσφαλμένες αποφά-
σεις, αλλά και επειδή στο σύνολό του δεν κατάφερε να 
δημιουργήσει ένα πάγιο θεσμικό πλαίσιο ικανό να εξου-
δετερώνει κατά το δυνατόν τους πειρασμούς κομματικής 
εκμετάλλευσης των εθνικών θεμάτων. Σήμερα, ο γεωγρα-
φικός προσδιορισμός θα αποτελέσει την επισφράγιση και 

το νομικό εφαλτήριο για ένα domino αλυτρωτισμού. Το 
«Βόρεια Μακεδονία» διογκώνει τα προβλήματα της Ελ-
λάδας με τη γειτονική χώρα και θα ανοίξουν ταυτόχρονα, 
άλλα ζητήματα εθνοτικά που διαχρονικά υπάρχουν στα 
Βαλκάνια. Όχι μόνο υπάρχουν καλύτερες λύσεις από τις 
«όποιες λύσεις» και από τις απαισιόδοξες προβλέψεις πολ-
λών ελληνικών παραγόντων, αλλά αυτές οι λύσεις εκτιμώ 
ότι προέρχονται από το γεωστρατηγικό χάος που λαμβάνει 
χώρα στην περιοχή μας. Η ανάγνωση του περιφερειακού 
μας γίγνεσθαι πρέπει να γίνει η πρώτη τράπεζα άντλησης 
των επιχειρημάτων μας, για κάθε εθνικό μας ζήτημα κα-
θώς η περίοδος που διανύουμε μας παρέχει τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιήσουμε την αστάθεια, αναδεικνύοντας τον 
σταθεροποιητικό μας ρόλο. Τέλος, το καλύτερο δυνατό 
σενάριο και ταυτόχρονα, η βέλτιστη δυνατή επιλογή της 
Ελλάδας, παραμένει το πάγωμα των διαπραγματεύσεων 
καθώς η συγκυρία μόνο καλή δεν είναι.

Του Δρ. Γεράσιμου Κρασσά
MD, PhD, FRCP(Lond)

Ενδοκρινολόγου
Άμισθος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
ΙΑΣΕΙΟΥ Πολυιατρείου

Άθλια. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα, εκτός 
ίσως από το ονοματολογικό. Προσωπικά 
θα δεχόμουν σαν λύση αναφορικά με το 

όνομα σύνθετη ονομασία. Η καλύτερη θα ήταν 
για μένα το ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Απεικονίζει 
ακριβώς την προέλευση του γειτονικού λαού. 
Η συνθήκη των Πρεσπών βάζει πλέον επίσημα 
στο τραπέζι δύο θέματα που, κατά τη γνώμη μου, 
θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα και στη 
καθημερινότητα των δύο λαών και στα αισθή-
ματα. Το θέμα της γλώσσας (μακεδονική) και 
το θέμα της ιθαγένειας (Μακεδών). Έχω ζήσει 
στιγμές απείρου κάλλους όταν σε πανευρωπαϊ-
κά ή διεθνή συνέδρια θέταμε οι Έλληνες θέμα 
ονοματολογίας των Σκοπίων λέγοντας ότι δεν 

υπάρχει κράτος Μακεδονία, όπως αναγραφόταν 
στο πρόγραμμα, και ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί 
και η σημαία του κράτους από τις σημαίες των 
συμμετεχόντων κρατών. Το θέμα δεν είναι τι πι-
στεύουμε εμείς Παντελή μου, το θέμα είναι πόσο 
μπορούν να αντέξουν στις «διάφορες πολλαπλές 
πιέσεις και στις συμβουλές» των διαφόρων διε-
θνιστών (βλέπε Soros) οι βουλευτές μας. Το άλλο 
επίσης μεγάλο ερώτημα είναι ποιος τους επέλεξε 
για να μας αντιπροσωπεύουν! Η απάντηση είναι 
δυστυχώς εμείς και αυτό είναι το τίμημα της κα-
κής επιλογής. Θα βάλουμε μυαλό οι Έλληνες για 
να στείλουμε στη βουλή τους πιο άξιους, έντι-
μους και διαφανείς συμπολίτες μας στις εκλογές 
που έρχονται;

Της Μαρίας Νεγρεπόντη- 
Δελιβάνη 

Πρώην Πρύτανη Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα απαιτεί  ανα-
δρομή   στην αφετηρία της δημιουργίας του προ-
βλήματος, καθώς  και  υπενθύμιση των  έκτοτε 

αδιάκοπων αλυτρωτικών προσπαθειών του γειτονικού 
σλαβικού κρατιδίου. Να υπογραμμίσω, ότι η ικανοποί-
ηση των σχετικών πιέσεων Αμερικής και ΕΕ,  ουδόλως 
απαιτούσε από την Ελλάδα και την εκχώρηση, προς τα 
Σκόπια, παντελώς ανύπαρκτων στοιχείων, όπως είναι η 
«μακεδονική γλώσσα» και η «εθνική ταυτότητα». Δυστυ-
χώς, από κοινού με το όνομα της «Βόρειας Μακεδονίας», 
που αποτελεί και αυτό  επικίνδυνη επιλογή, τα δύο παρα-
πάνω ανύπαρκτα συστατικά θεμελιώνουν το «Μακεδονικό 
Έθνος», τη ναυαρχίδα  δηλαδή  του   αλυτρωτισμού των 
Σκοπίων. Το πόσο εμφανέστατα κακή είναι η Συμφωνία 
των Πρεσπών έχει ήδη απαντηθεί μέσα από τα  πολυάριθ-
μα συλλαλητήρια, που κατέκλυσαν την Ελλάδα, παρότι 
αντιμετωπίστηκαν με τρόπους, εθνικά, απαράδεκτους. 
Και αν η προσπάθεια δικαιολογίας, της ανεπίτρεπτης αυ-

τής  μεταχείρισης των Ελλήνων πατριωτών, ήταν ο συλ-
λήβδην χαρακτηρισμός τους,  ως φασιστών, χρυσαυγιτών 
κλπ., η προσπάθεια αυτή παταγωδώς καταρρέει από τα 
πάγια αποτελέσματα των  σχετικών δημοσκοπήσεων. 
Αυτές,  δίνουν  πάνω από 80%, των πολιτών, που  είναι 
αντίθετοι στη Συμφωνία των Πρεσπών.
 Η ευθύνη, συνεπώς, της σημερινής Βουλής, είναι τερά-
στια. Και δεν υπάρχει, και δεν θα υπάρξει  πιστευτή δικαι-
ολογία για Έλληνες βουλευτές, ότι ενδεχομένως πίστευαν 
ότι η «Συμφωνία των Πρεσπών είναι καλή». Αλλά,   ούτε 
και  ότι ήταν  τόσο  αφελείς, ώστε  να έχουν πειστεί  πως  
ο αλυτρωτισμός των Σκοπίων, από καταβολής κόσμου, θα 
εξαφανιστεί,  ως δια μαγείας, χάρη σε κάποιες φράσεις 
που θα εξαλειφθούν ή που θα περιληφθούν  στο νέο Σύ-
νταγμα των Σκοπίων. Συνεπώς, η λύση, προκειμένου  να 
μην υπάρξει διάσταση  του αποτελέσματος της σχετικής 
ψηφοφορίας στη Βουλή και της  βούλησης του ελληνικού 
λαού, είναι  μόνο μία: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

Tης Άννας Αγγελίδου
Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεσσαλονίκης

Η Συμφωνία των Πρεσπών έχει ήδη υπογραφεί και φαίνεται ότι πάει να κυρωθεί και στην Ελ-
ληνική Βουλή και αυτό είναι καθαρά ευθύνη τηςΚεντρικής Κυβέρνησης κα όχι της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Εκτιμώ ότι ως συμφωνία λύνει εν μέρει χρόνια και σοβαρά προβλήματα.

Προφανώς δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα που όμως υπάρχει η δυνατότητα  και είναι στο χέ-
ρι της όποιας κυβέρνησης αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης και εφαρμογής της Συμφωνίας των 
Πρεσπών να τα επιλύσει προς όφελος της Ελλάδας.
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Του Κυριάκου Λουφάκη
Προέδρου στην Αλεξάνδρεια Ζώνη 

Καινοτομίας

Γνωρίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφεία των συμπο-
λιτών μου έχει διαφορετική γνώμη από μένα. 
Επίσης γνωρίζω ότι με διακομματική ευθύνη 

όλων των κομμάτων ένα εθνικό θέμα έγινε κομμα-
τικό, με αποτέλεσμα να επικρατεί ο φανατισμός και 
το συναίσθημα που οδηγούν στον διχασμό. Το θέμα 
όμως οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε με ψυχραι-
μία και λογική, χωρίς φόβο και πάθος και αυτό θα 
προσπαθήσω να κάνω.
Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι κακή, διότι λέει:
1. Υπάρχει ένα κράτος Βόρεια Μακεδονία στο οποίο 
κατοικούν Μακεδόνες Σλάβοι και Μακεδόνες Αλ-
βανοί.
2. Στην υπόλοιπη Μακεδονία που βρίσκεται στην 
Ελλάδα, κατοικούν Έλληνες Μακεδόνες οι οποίοι 
μιλούν Ελληνικά την γλώσσα των αρχαίων Μακεδό-
νων των οποίων είναι άμεσοι απόγονοι.
3.Οι Σλάβοι Μακεδόνες αντίθετα μιλούν Μακεδο-
νικά, μια Σλαβική γλώσσα που ουδεμία σχέση έχει 
με τους αρχαίους Μακεδόνες.
Τα παραπάνω πιστεύω ότι εξυπηρετούν τα εθνι-

κά συμφέροντα. Ανύπαρκτα θέματα αλυτρωτισμού 
και μειονοτήτων που ενδεχομένως θέτουν κάποιοι 
φανατικοί στην άλλη πλευρά δεν συναρτώνται με 
το όνομα Μακεδονία. Να θυμίσω ότι στις αρχές 
του προηγούμενου αιώνα, στην διάρκεια του Μα-
κεδονικού αγώνα, ο Παύλος Μελάς και οι υπόλοι-
ποι ήρωες, εναντίον Σλάβων πολεμούσαν που τότε 
τους λέγαμε Βούλγαρους. Το όνομα Μακεδονία από 
την στιγμή που αναγνωρίζεται ότι ανήκε σε αρχαίο 
Ελληνικό φύλο, μάλλον προς τα συμφέροντα της 
πατρίδας μας λειτουργεί αφού μπορεί, αν το χρη-
σιμοποιήσουμε σωστά, να μειώσει τις εντάσεις, να 
επιτρέψει την καλλίτερη συνεργασία μας και την 
μεγαλύτερη επιρροή μας στην γειτονική χώρα. Ας 
μην ξεχνάμε ότι το ισχυρό κράτος στην αναμεταξύ 
μας σχέση είμαστε εμείς.
Η συμφωνία δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Μας 
δίνει όμως κάποια εργαλεία. Το αν θα τα χρησιμο-
ποιήσουμε, το αν θα επιχειρηματολογήσουμε με 
βάση τα δικά μας συμφέροντα εξαρτάται από εμάς.

Του Μιχάλη Μπαρτσίδη
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,

Επιστημονικού διευθυντή Ινστιτούτου
Ν. Πουλαντζάς

ΗΣυμφωνία των Πρεσπών αποτελεί μια σημα-
ντική επιτυχία διότι επιλύει ένα πρόβλημα 
κοινή συναινέσει, δημιουργεί σχέσεις καλής 

γειτονίας και κοινής ανάπτυξης των δυο μερών εντός 
της ευρωπαϊκής προοπτικής. Η ισορροπία της λύσης 
δεν οφείλεται σε μια ανέφικτη εξίσωση ισχύος με-
ταξύ των δυο κρατών ούτε σε μια αφηρημένη εφαρ-
μογή των αξιών του διεθνούς δικαίου. Η ισορροπία 
έγκειται στην αναγνώριση του δυσεπίλυτου χαρα-
κτήρα ενός προβλήματος σύγκρουσης ταυτοτήτων, 
τον σεβασμό των εθνικών αισθημάτων των δυο με-
ρών, την επούλωση τραυμάτων. Με λίγα λόγια, δεν 
θα ήταν παράτολμο να την θεωρήσει κανείς μοντέλο 
επίλυσης διαφορών, ειδικότερα στις μέρες μας του 
απομονωτισμού, πολλαπλασιασμού των συνόρων και 

ανύψωσης φραχτών. Λύνει πολλά προβλήματα που 
είχαν οργανωθεί σε ένα άλυτο κουβάρι και εγκαθιστά 
πνεύμα εμπιστοσύνης για την αντιμετώπιση όσων πα-
ραμένουν ακόμη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
η τελική αναθεώρηση του Συντάγματος της Βόρειας 
Μακεδονίας αποσαφηνίζει καθησυχαστικά για την 
ελληνική πλευρά σημεία όπως εκείνο της ιθαγένει-
ας/εθνικότητας με καλύτερους όρους από την αρχι-
κή συμφωνία. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι η Συμφωνία 
προέβλεπε μια ανοιχτή σε τροποποιήσεις διαδικασία 
επικύρωσής της. Με υψηλό αίσθημα πατριωτικής και 
δημοκρατικής ευθύνης η ελληνική Βουλή θα πρέπει 
να επικυρώσει τη Συμφωνία επιβεβαιώνοντας για 
την Ελλάδα τον ρόλο της βασικής «ήπιας δύναμης» 
στην περιοχή.

Του Αναστάσιου Καπνοπώλη 
Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 

Θεσσαλονίκης

Του Γιάννη Ανδρουλάκη 
Δικηγόρου, γ.γ. Δράσης

Η Συμφωνία των Πρεσπών, εκτός από τα μείζονα 
εθνικά θέματα που δημιουργεί, στα ελάσσονα, 
δεν δίνει στην ελληνική πλευρά ούτε οικονομι-

κά, ούτε επιχειρηματικά, κάποια προστιθέμενη αξία, 
αλλά αντιθέτως μας αφαιρεί. Από την πρώτη στιγμή της 
υπογραφής της Συμφωνίας ο επιχειρηματικός κόσμος 
και δη το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μέσα 
από σειρά προτάσεων, εξέφρασε τον προβληματισμό του. 
Η Συμφωνία των Πρεσπών αφήνει σε πλήρη αοριστία 
μεταξύ άλλων το θέμα της εμπορικής ονομασίας, των 
εμπορικών σημάτων και της επωνυμίας των προϊόντων 
της μακεδονικής γης, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία 

στον επιχειρηματικό κόσμο. Πρόκειται για μία κακή συμ-

φωνία, που δεν λύνει παλιά προβλήματα, αντίθετα, πολύ 

φοβάμαι, πως θα πυροδοτήσει καινούργια και θα ενισχύ-

σει τον μεγαλοϊδεατισμό των γειτόνων μας. Η κυβέρνηση 

ελαφρά τη καρδία παραχωρεί ταυτότητα και γλώσσα στους 

Σκοπιανούς, αναζητώντας την ίδια ώρα και άλλους πρό-

θυμους βουλευτές, από άλλα κόμματα προκειμένου να 

ψηφισθεί, άμεσα,  η Συμφωνία των Πρεσπών από το ελ-

ληνικό κοινοβούλιο. Εύχομαι έστω και την ύστατη στιγμή 

να πρυτανεύσει η λογική και να μην βρεθεί ο κατάλληλος 

αριθμός των βουλευτών για την ψήφιση της Συμφωνίας.

Η Συμφωνία των Πρεσπων, όπως κάθε συμ-
φωνία είναι προϊόν συμβιβασμού. Και κα-
λός συμβιβασμός να ήταν πάλι θα άφηνε 

μια πικρή γεύση. Συμβαίνει όμως δυστυχώς να 
μην είναι καλός συμβιβασμός. Αφήνει στην άλλη 
πλευρά το δικαίωμα  να δίνει όποιο νόημα θέ-
λει στην «μακεδονική εθνότητα» ενώ ταυτόχρονα 
αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα. Ακριβώς λόγω 
των ανωτέρω:
α) μοχλεύει τον εθνικισμό της γείτονος, ο λαός 
της οποίας θέλει να συμβιώσει ειρηνικά και δη-
μιουργικά μαζί μας, και

β) δημιουργεί στο εσωτερικό της χώρας μας ένα 
νέο διχαστικό μέτωπο μεταξύ «προοδευτικών» και 
εθνοκαπήλων» που απειλεί να δηλητηριάσει την 
πολιτική ζωή για τα επόμενα πολλά χρόνια.
Η Βουλή πρέπει να καταψηφίσει και να μην κυ-
ρώσει την συμφωνία και η επόμενη κυβέρνηση, 
που θα είναι μια σοβαρή κυβέρνηση, με νωπή την 
λαϊκή εντολή, να αναλάβει να διαχειριστεί το λελο-
γισμένο κόστος της μή κύρωσης της συμφωνίας. 
Αντιθέτως, εάν η συμφωνία κυρωθεί η ζημιά θα 
είναι μεγάλη και δυσεπανόρθωτη.
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Του Σπύρου Γιαννιώτη
Ολυμπιονίκη κολύμβησης

«Το θέμα είναι πολύπλοκο. Δεν είμαι διεθνολόγος, αλλά με την πρώτη ανάγνωση η συμ-
φωνία δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ποια είναι η πρέπουσα λύση. 
Χρειάζεται πολλή έρευνα. Από τη στιγμή που έμαθα το περιεχόμενο της συμφωνίας, θε-

ώρησα ότι περισσότερα προβλήματα δημιουργεί, παρά λύνει. Εγώ προσωπικά δεν θα ψήφιζα υπέρ. 
Η λύση είναι πολυσύνθετη και προσωπικά θεωρώ πως η ευκαιρία γι’ αυτή χάθηκε πριν από χρόνια. 
Οι Σκοπιανοί είναι γείτονές μας και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους, αλλά η λύση πρέπει 
να είναι διαφορετική, να βρεθεί μέσω άλλης οδού».

Του Βαγγέλη Αλεξανδρή
Προπονητή μπάσκετ

«Η κυβέρνηση δεν έπρεπε καν να μπει στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Δεν 
υπάρχει αντικείμενο συζήτησης με τους 

Σκοπιανούς. Είναι προφανές πως αυτή η συμφωνία δεν 
είναι συμβατή με τα εθνικά συμφέροντα. Η υπερψή-
φισή της ισοδυναμεί, επομένως, με προδοσία. Ουδείς 
έχει νομιμοποίηση να ψηφίσει υπέρ, από τη στιγμή 
που η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων είναι 
κατηγορηματικά αντίθετη. Η κυβέρνηση κινήθηκε 
ύπουλα. Αγνόησε τους πολίτες, δεν ενημέρωσε τα άλλα 
κόμματα και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει το έγκλη-
μα. Όλη αυτή η ιστορία με την υποτιθέμενη διαφω-
νία του Καμμένου αποτελεί, φυσικά, ένα κόλπο που 
δεν πείθει κανέναν. Διαφωνεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
τον διευκολύνει να ψηφίσει τη συμφωνία που ο ίδιος 

καταγγέλλει ως εθνικά επιζήμια. Θεωρώ, πάντως, 
απαράδεκτη και την άποψη όσων υποστηρίζουν πως, 
αν λύσουμε τα θέματα που αφορούν σε εθνότητα και 
γλώσσα, μπορούμε να συμβιβαστούμε στο όνομα. 
Το ξαναλέω. Καμία διαπραγμάτευση με τους Σκοπια-
νούς, για το όνομα ή οτιδήποτε άλλο. Θα τη βρούμε 
μπροστά μας αυτήν τη συμφωνία. Ξέρω καλά πώς 
σκέφτονται και πώς λειτουργούν οι Σκοπιανοί. Ήταν 
πάντα προκλητικοί. Δεν έχει κανείς παρά να ρίξει μια 
ματιά στους χάρτες που παρουσιάζουν κομμάτια της 
Βόρειας Ελλάδας, ακόμη και τη Θεσσαλονίκη, ως δικό 
τους έδαφος. Εξελίσσεται, χρόνια τώρα, αυτή η προ-
παγάνδα, αλλά στο εξής οι γείτονες θα είναι ακόμη 
πιο προκλητικοί, αφού η ίδια η ελληνική κυβέρνηση 
θα έχει υπογράψει αυτήν  την κατάπτυστη συμφωνία».

Του Κούλη Αποστολίδη
Παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή

«Η συμφωνία δεν είναι ωφέλιμη για την 
Ελλάδα. Δεν έχω διαβάσει πλήρως 
τις μεταρρυθμίσεις που περνάει η 

γειτονική χώρα, αλλά δεν υπάρχει πολιτική και 
κοινωνική ανάγκη να περάσει μία τέτοια συμφω-
νία και μάλιστα με τους συγκεκριμένους όρους, 
δηλαδή την παραχώρηση εθνότητας και γλώσσας. 
Μελλοντικά θα υπάρξουν προβλήματα, που δεν 
φαίνονται τώρα, αλλά ίσως εγερθούν απαιτήσεις. 
Προσωπικά τάσσομαι υπέρ της συνεργασίας των 
δύο χωρών σε όλους τους τομείς, όπως τον επιχει-
ρηματικό και τον τουριστικό. Καλό είναι οι λαοί 
να διακατέχονται από πνεύμα συμφωνίας, συνερ-
γασίας και αλληλοκατανόησης, χωρίς όμως να πα-
ραχωρούμε στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας. 

Αν εξετάσουμε τη σύνθεση του πληθυσμού των 
Σκοπίων, θα δούμε ότι απαρτίζεται από Σλάβους, 
Αλβανούς, Βούλγαρους, Ρομά κ.ά. Άλλωστε, ο 
ίδιος ο πρώην πρόεδρος Γκλιγκόροφ είχε πει ‘εί-
μαστε Σλάβοι, όχι Μακεδόνες’. Παρά τις πιέσεις 
από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, πρέπει να προσπαθήσουμε 
για την αγαστή συνεργασία χωρίς παραχωρήσεις. 
Η κυβέρνηση θεωρεί επιτυχία ότι το ‘Μακεδονία’ 
που χρησιμοποιεί όλος ο πλανήτης μετατρέπεται σε 
‘Βόρεια Μακεδονία’, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε 
πως πρόκειται για όνομα κράτους και όχι περιοχής. 
Η πατριωτική στάση θα ήταν ο αγώνας, ώστε να 
χρησιμοποιείται το ‘ΠΓΔΜ’ αντί του ‘Μακεδονία’. 
Είμαι υπέρ της συνεργασίας με όλα τα όμορα κρά-
τη, αλλά με ρεαλισμό κι όχι με δωράκια».

Του Ντίνου Κούη
Παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή

«Δεν υπάρχει λόγος να συζητούμε με 
τους Σκοπιανούς. Η Μακεδονία εί-
ναι μία και είναι ελληνική. Δεν είναι 

δυνατόν να αποδεχόμαστε και να υπογράφουμε 
συμφωνίες που παραχαράσσουν την ιστορία μας. 
Με ποιο δικαίωμα αποφάσισαν να υπογράψουν 
αυτό το κείμενο στις Πρέσπες; Δεν γνωρίζουν πως 
ο ελληνικός λαός δεν αποδέχεται την εκχώρηση 
τους ονόματος Μακεδονία στους Σκοπιανούς; 
Αλήθεια, αν υπερψηφιστεί η συμφωνία και από 
την ελληνική Βουλή και τα Σκόπια ονομαστούν 
Βόρεια Μακεδονία, εμείς πώς θα πρέπει να απο-
καλούμε τον τόπο στον οποίο γεννηθήκαμε; Ανα-
τολική, Δυτική, η Νότια Μακεδονία; Στην ουσία, 

όσοι τάσσονται υπέρ, ζητούν από τους Μακεδό-
νες να ξεχάσουν την ιστορία και την ταυτότητά 
τους. Πώς θα ήταν δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο;
Προφανώς, λοιπόν, η συμφωνία των Πρεσπών 
δεν λύνει προβλήματα. Δημιουργεί, αντίθετα, 
ακόμη μεγαλύτερα από αυτά που ήδη υπήρχαν. 
Το ελληνικό κοινοβούλιο θα πρέπει, επομένως, 
να ευθυγραμμιστεί με την επιθυμία των πολιτών. 
Η συμφωνία δεν πρέπει να επικυρωθεί. Δεν θα 
έπρεπε καν να έχει υπογραφεί. Το γεγονός και 
μόνον ότι θα τη φέρουν στη Βουλή, αποτελεί προ-
σβολή προς τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει εκ-
φράσει επανειλημμένα και με τρόπο που δεν μπο-
ρεί να αμφισβητηθεί, την πλήρη αντίθεσή του».
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Του Γιώργου Φοιρού
Παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή

«Ειλικρινά δεν μπόρεσα ποτέ να κατα-
λάβω τι ακριβώς συζητούμε με τους 
Σκοπιανούς και γιατί έπρεπε να υπο-

γράψουμε αυτήν τη συμφωνία. Ο Μέγας Αλέξαν-
δρος δεν γεννήθηκε στην Πέλλα; Τα παλάτια των 
Μακεδόνων βασιλέων δεν ήταν χτισμένα εδώ, 
στην πατρίδα μας; Δεν θα λέγεται Μακεδονία η γη 
του Αλεξάνδρου και του Φιλίππου και θα λέγεται 
ένα μικρό κομμάτι της ευρύτερης περιοχής, στο 
οποίο κατοικούν Σλάβοι, Αλβανοί και Βούλγαροι;
Με τη συμφωνία αυτή αναγνωρίζεται επίσης μα-
κεδονική γλώσσα.
Ποια είναι, όμως, αυτή η μακεδονική γλώσσα; 
Πιστεύουν κάποιοι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μι-
λούσε ένα σλαβικό ιδίωμα και όχι τη γλώσσα που 
του δίδαξε ο Αριστοτέλης; 
Οι Σκοπιανοί προετοίμαζαν επί δεκαετίες το έδα-

φος γι’ αυτό που ζούμε σήμερα. Θυμάμαι ότι τον 
Ιανουάριο του 1976, όταν δεν υπήρχαν τα Σκόπια 
ως ανεξάρτητο κράτος, είχαμε πάει στον Κανα-
δά με την Εθνική Ενόπλων, για να τονώσουμε το 
φρόνημα των Ελλήνων, οι οποίοι δέχονταν συνε-
χώς προκλήσεις από τους Σκοπιανούς. Από τότε 
υπήρχε αυτή η προπαγάνδα. 
Δυστυχώς, οι σύμμαχοί μας, Αμερικανοί και Γερ-
μανοί, δεν λειτουργούν ως πραγματικοί φίλοι της 
Ελλάδας. Μας εξανάγκασαν να συρθούμε σε αυ-
τήν τη διαπραγμάτευση προκειμένου να εξυπη-
ρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Η συμφωνία 
αυτή δεν πρέπει να περάσει. Βλέποντας, όμως, 
αυτά που συμβαίνουν απογοητεύεσαι. Η εικόνα 
του ελληνικού κοινοβουλίου είναι απαράδεκτη, 
με όλους αυτούς τους τυχάρπαστους που αλλά-
ζουν κόμματα σαν τα πουκάμισα».

Του Αντώνη Αντωνιάδη
Παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή

«Να μην ψηφιστεί από την ελληνική βου-
λή. Είναι μια σαφώς κακή συμφωνία, 
επιζήμια, η επιτομή του αλυτρωτισμού. 

Τόσο το όνομα, όσο και η γλώσσα και η εθνότητα. 
Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Υπάρχει η Μακεδο-
νία, η Θράκη, αυτά όλα, όμως, είναι ελληνικά. Η 
πανσπερμία των Σκοπίων από Σλάβους, από Αλβα-
νούς, όλοι αυτοί έγιναν Μακεδόνες; Ο Σερραίος, ο 
Κιλκισιώτης, ο Θεσσαλονικιός, ο Φλωρινιώτης, ο Κα-
στοριανός δηλαδή θα λέγεται μόνο Έλληνας και δεν 
θα μπορεί να λέγεται Μακεδόνας; Γιατί αν λέγεται 
Μακεδόνας, δεν μπορεί να λέγεται Έλληνας. Είναι 

μια απίθανη συμφωνία. Προφανώς και δημιουργεί 
νέα προβλήματα, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα 
αργότερα. Είναι παραχάραξη της ιστορίας. Βέβαια, 
το ελληνικό κράτος το άφηνε για χρόνια και ήρθε μια 
αριστερή κυβέρνηση να το περάσει.
Δεν το πέρασε κανένας πρωθυπουργός μετά τη με-
ταπολίτευση, όλοι έθεταν όρους και κανόνες. Είναι 
επιζήμια για τα εθνικά μας συμφέροντα και αυτά δε 
θα φανούν τώρα αμέσως, μετά από 5-10 χρόνια θα 
δείτε τι έχει να γίνει. Και αυτοί που θα ψηφίσουν 
αυτή τη συμφωνία, θα είναι στιγματισμένοι κατά 
την άποψή μου».

Του Κώστα Χαριτωνίδη
Προπονητή βόλεϊ

Του Λεωνίδα Αθανασιάδη
Πολιτικού μηχανικού, επιχειρηματία, 
προέδρου Ομίλου Φίλων Θαλάσσης

«Μακροπρόθεσμα η συμφωνία θα δημιουρ-
γήσει πολλά προβλήματα και ήδη τα βλέ-
πουμε. Πολλές Μακεδονίες μαζεύτηκαν 

και ίσως να έχουμε προβλήματα και με το εμπόριο. Εγώ, 
για παράδειγμα, είμαι ένα άτομο κι έχω μία μεμονωμέ-
νη άποψη. Έπρεπε για ένα τόσο σοβαρό θέμα να ακου-
στεί και να ληφθεί υπόψη η άποψη όλων των κομμάτων. 
Επόμενη φάση θα ήταν η διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
Δεν πρέπει να χαρίσουμε όνομα, γλώσσα και εθνότητα. 
Δεν είναι δυνατόν να κρίνεται η υπόθεση από το αν θα 
ψηφίσουν θετικά 149, 151 ή 152 βουλευτές.
Έπρεπε το θέμα να έχει τελειώσει, πριν καν φτάσει στη 

βουλή. Συν τοις άλλοις, διχάζεται ο κόσμος. Στη θέση των 
κυβερνώντων θα λάμβανα υπόψη τους πολίτες.
Δεν είναι άλλοθι οι έξωθεν πιέσεις. Δηλαδή τόσα χρόνια 
δεν ασκούνταν πιέσεις στους προηγούμενους πρωθυπουρ-
γούς; Όλοι τους είχαν δρομολογήσει τη συνεννόηση με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχε πάει στη Ρουμανία 
ο Κώστας Καραμανλής και προηγουμένως είχε πάρει την 
έγκριση του Γιώργου Παπανδρέου και των άλλων αρχη-
γών κομμάτων.
Γιατί είναι αυτή η καλύτερη συμφωνία; Δημιουργούμε 
ένα καινούργιο έθνος και ίσως πρέπει να μεταναστεύ-
σουμε εμείς».

«Μπορώ να αντιληφθώ ότι το θέμα με 
τη γείτονα χώρα έχει ταλαιπωρή-
σει για πολλά χρόνια και τους δύο 

λαούς και έχει γίνει αντικείμενο εθνικιστικής 
εκμετάλλευσης ένθεν κακείθεν. Μπορώ επίσης 
να καταλάβω γιατί μία χώρα σαν τη FYROM έχει 
ανάγκη να ακουμπήσει σε μια εθνική ταυτότητα. 
Μπορώ, τέλος, να υποθέσω τις διεθνείς πιέσεις 
που ασκούνται στις κυβερνήσεις των χωρών στο 
πλαίσιο της επέκτασης των ζωνών επιρροής και 
ελέγχου.
Δεν συμφωνώ όμως να υποχωρεί κανείς σε ψευ-

δεπίγραφες και χαλκευμένες απαιτήσεις και ιστο-
ρικές ανακρίβειες.
Και αν τέλος πάντων η χώρα έκρινε ότι ήταν ωφέ-
λιμο να κάνει μια υποχώρηση προσδοκώντας να 
ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή των 
Βαλκανίων, αυτό θα ήθελα να είχε γίνει με ευρεία 
συναίνεση και ομοψυχία.
Δυστυχώς μπαίνουμε στη Συμφωνία των Πρε-
σπών βαθιά διχασμένοι. Φοβάμαι, λοιπόν, ότι η 
ψήφισή της συμφωνίας από την Ελληνική Βουλή 
δεν θα είναι η λύση του προβλήματος, αλλά η 
γένεση ενός νέου».
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Της Άννας Ευθυμίου 
Δικηγόρου, πολιτεύτριας της ΝΔ

στην Α’ Θεσσαλονίκης

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι επιζήμια 
για τη χώρα μας. Η ΝΔ και ο πρόεδρός 
της, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει δια-

μηνύσει σε όλους τους τόνους ότι η Ν.Δ. δεν 
πρόκειται να ψηφίσει τη συμφωνία αυτή. Και όχι 
μόνο γιατί αυτή η θέση αποτελεί και τη βούληση 
της πλειοψηφίας των Ελλήνων, αλλά διότι απο-
τελεί μια κακή συμφωνία, από τη στιγμή, πέραν 
της ονοματοδοσίας που είναι μείζον ζήτημα, που 
αφήνει ανοιχτό το θέμα της χρήσης της μακεδο-
νικής γλώσσας και της ταυτότητας από τα Σκό-
πια. Κατά συνέπεια, το γεγονός και μόνο αυτό, 

αντί να λύνει προβλήματα στην ευρύτερη περιο-
χή των Βαλκανίων, μπορεί να πυροδοτήσει και-
νούργια. Η χώρα μας δεν έχει την πολυτέλεια να 
πραγματεύεται, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άκρως 
σημαντικά εθνικά ζητήματα διχαστικά.  Ο διχα-
σμός οδηγεί σε εθνικές ήττες. Σαφώς η λύση της 
ονοματοδοσίας του γειτονικού κρατιδίου είναι 
αναγκαία, αλλά όχι οποιαδήποτε λύση, όπως η 
συμφωνία των Πρεσπών, η οποία δεν εξυπηρετεί 
τα εθνικά συμφέροντα, αλλά δημιουργεί επιπρό-
σθετα ζητήματα.

Του Τάσου Σπηλιόπουλου 
Προέδρου της Διοικούσας της ΝΔ 

Θεσσαλονίκης

Η Συμφωνία των Πρεσπών συνοδεύτηκε με 
ψέματα, που η ΝΔ επεσήμανε άμεσα. Ο κ. 
Τσίπρας ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα μπορεί 

να χρησιμοποιεί αμετάφραστο τον όρο  “Severna 
Makedonija” και ότι τα Σκόπια δεσμεύονται με 
το λεγόμενο erga omnes, δηλαδή ένα όνομα για 
όλες τις χρήσεις και έναντι όλων. Μέχρι σήμερα, 
έχετε ακούσει έστω και μία αναφορά με το όνομα 
“Severna Makedonija”; ή έχετε ακούσει κανέναν 
στα Σκόπια, να αναφέρεται σε “Δημοκρατία της Βό-
ρειας Μακεδονίας”, είτε στο εσωτερικό τους, είτε 
σε διμερείς τους σχέσεις ή οπουδήποτε αλλού; Η 
κυβέρνηση παραχώρησε αδικαιολόγητα τη χρήση 
του επιθέτου “Μακεδονική” για την εθνότητα και 
τη γλώσσα. Είναι πρωτάκουστο να αναγνωρίζεται 

από την Ελλάδα δήθεν “μακεδονική” εθνότητα και 
δήθεν “μακεδονική” γλώσσα. Η εξέλιξη αυτή είναι 
απαράδεκτη, διότι η αναγνώριση μακεδονικής γλώσ-
σας και εθνότητας αποτελεί τη ρίζα του Σκοπιανού 
αλυτρωτισμού. Άρα δεν λύθηκαν προβλήματα, αλλά 
δημιουργήθηκαν τετελεσμένα που είναι δύσκολο να 
ανατραπούν. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε δημοσίως 
τον κ. Τσίπρα να μην την υπογράψει και δήλωσε ότι 
η ΝΔ δεν υπογράφει τη συμφωνία. Στις 13 Ιουνίου 
επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του 
ζήτησε να παρέμβει. Ο κ. Μητσοτάκης κατέθεσε 
πρόταση μομφής για να προκληθούν εκλογές και 
να καταργήσει τη συμφωνία. Σήμερα οι υπόλογοι 
στήνουν ένα κακοσκηνοθετημένο διαζύγιο για να 
κρυφτούν από τις ευθύνες τους.

Του Στέλιου Παπαθεμελή
Πρώην υπουργού

Η συνθηκολόγηση των Πρεσπών ισοδυναμεί με 
Δεύτερη Μικρασιατική Καταστροφή! Δεν λύ-
νει κανένα πρόβλημα αλλά γεννά πλήθος και-

νούργια. Ανήκει στο είδος των συνθηκολογήσεων  που 
υπογράφει μια χώρα που υπέστη στρατιωτική πανωλε-
θρία. Οι Πρέσπες εξυπηρετούν μόνον τα Σκόπια και τους 
αμερικανογερμανούς που επέβαλαν την υπογραφή τους 
στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Είναι συμφωνία 
μειοδοσίας. Εξάλλου, σε αντίθεση με τους σκοπιανούς 
που προσέφυγαν με δημοψήφισμα στο λαό τους, ο κ. 
Τσίπρας περιφρονεί τον Ελληνικό λαό, αρνείται το Δη-
μοψήφισμα και άγχεται να βρει τους 151 πρόθυμους για 
το ξεπούλημα. Το κλειδί στο όλο ζήτημα είναι το όνο-
μα. Το εθνικά αδιαπραγμάτευτο όνομα «Μακεδονία». 
Το παραμύθι ότι 146 χώρες (στη πραγματικότητα 126), 
ονομάζουν ήδη τα Σκόπια Μακεδονία, οφείλεται στην 

αδράνεια των ελληνικών κυβερνήσεων  να μην ενημερώ-
σουν τις ξένες κυβερνήσεις ότι ενδεχόμενη αναγνώριση 
των Σκοπίων με το ελληνικό όνομα Μακεδονία συνιστά 
εχθρική, πάντως δε μη φιλική ενέργεια απέναντί μας.
Αλλά η πρεμούρα των αλβανοσλάβων βορείων γειτόνων 
μας να νομιμοποιήσουν το σφετερισμό του ελληνικού 
ονόματος με ελληνική υπογραφή σημαίνει ότι μόνο η 
υπογραφή της Ελλάδος τους νομιμοποιεί και όχι των 
Αμερικάνων, Ρώσων, Γερμανών κ.λ.π.
Οι κύριοι Τσίπρας και Κοτζιάς δεν είχαν καμίαν εξουσι-
οδότηση από τον ελληνικό λαό να δωρήσουν τα τιμαλφή 
του στους σκοπιανούς. Η Βουλή των Ελλήνων να αρθεί 
στο ύψος της αποστολής της και να απορρίψει την πρό-
ταση για κύρωση της συνθηκολόγησης αξιώνοντας από 
την κυβέρνηση την προσφυγή σε ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, 
εδώ και τώρα!

Του Αντώνη Σαουλίδη
Δικηγόρου αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων 

δήμου Νεάπολης-Συκεών

Μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό έθνος 
δεν υφίσταται. Η Συμφωνία των Πρεσπών 
είναι μία κακή συμφωνία και σε ό,τι αφορά 

τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκω, έχουμε δηλώσει 
προς κάθε κατεύθυνση πως δεν θα την υπερψηφίσου-
με. Η ιστορική αναλήθεια που επικαθορίζει πολλές από 
τις πτυχές της δεν επιτρέπει θετική στάση. Το ζήτη-
μα δεν είναι εάν λύνει τα παλιά προβλήματα. Μπορεί 
αυτό και να το πετυχαίνει. Εξάλλου πολλοί παίκτες 
διεθνώς αλλά και στην Ευρώπη θέλουν να την προω-
θήσουν έχοντας κατά νου άλλα ευρύτερα γεωπολιτικά 
ζητήματα των Βαλκανίων. Το ζήτημα που αφορά εμάς, 
τους Έλληνες και Μακεδόνες, είναι εάν τα λύνει βα-
σιζόμενη στην ιστορική αλήθεια, εάν είναι μία δίκαιη 
συμφωνία αμοιβαίας συνεννόησης και υποχωρήσεων 

και αν από αυτή, οι δύο λαοί νιώθουν δικαιωμένοι και 
αξιοπρεπείς. Επιπλέον, το σε τελική ανάλυση δικαίωμα 
του αυτοπροσδιορισμού που παρέχεται αφειδώς στην 
άλλη πλευρά, δεν διαμορφώνει δεσμευτικό πλαίσιο και 
δεν εξασφαλίζει την Ελλάδα σε βάθος χρόνου καθώς η 
ένταξη των γειτόνων στις ευρωπαϊκές και ευρωατλαντι-
κές δομές θα δημιουργήσει ισχυρά και μη ανατρέψιμα 
δεδομένα. Τέλος, εάν αυτή η συμφωνία δεν υπερψη-
φιστεί, ας μην θεωρείται απίθανο να έλθει μελλοντικά, 
στην επόμενη Βουλή, μία νέα, καλύτερη για τα εθνικά 
συμφέροντα. Οι ελληνικές θέσεις θα ληφθούν σοβαρά 
υπόψη από τον διεθνή παράγοντα, οι διαπραγματευτές 
θα είναι –μάλλον- ικανότεροι και η πίεση για λύση του 
θέματος θα συνεχίσει να υπάρχει αλλά δεν θα διοχετευ-
θεί μόνον προς την δική μας πλευρά.
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Του Στράτου Σιμόπουλου 
Ηλεκτρολόγου-μηχανικού, πρώην γενικού 

γραμματέα δημοσίων έργων

Όπως αποδεικνύεται και από τον τρόπο με τον 
οποίο χειρίσθηκε στο εσωτερικό των Σκοπί-
ων το θέμα η κυβέρνηση Ζάεφ, πρόκειται για 

μια συμφωνία που παραδίδει στο γειτονικό κράτος Μα-
κεδονική ταυτότητα και γλώσσα. Η θέση της ΝΔ είναι 
κρυστάλλινη. Δεν ψηφίζει τώρα την συμφωνία και μετά 
τις εκλογές, αν δεν περάσει από τη σημερινή Βουλή θα 
απαιτήσει ως κυβέρνηση νέα διαπραγμάτευση. Τα εθνικά 
συμφέροντα δεν συμβαδίζουν με τη συγκεκριμένη συμ-
φωνία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι συνδεδεμένη 
με τους Ευρωατλαντικούς θεσμούς, χωρίς όμως αυτό να 
σημαίνει ότι δεν διατηρεί απόλυτα το δικαίωμα να αντιμε-

τωπίζει τα εθνικά θέματα από την εθνική οπτική γωνία. 
Μια συμφωνία μη αποδεκτή από το 70% του ελληνικού 
λαού και σε πλήρη αντίθεση με τις πάγιες ελληνικές θέ-
σεις δεν πρέπει να περάσει από την Ελληνική Βουλή. Ο 
κυβερνητικός διεθνισμός, σε συνδυασμό με την κυβερ-
νητική ανικανότητα, αποτελούν εκρηκτικό συνδυασμό 
τα αποτελέσματα του οποίου μπορεί να μην αφορούν 
τις παρούσες, αλλά τις μελλοντικές γενιές. Όποιος έχει 
έστω και στοιχειώδεις γνώσεις της ιστορίας των Βαλκα-
νίων μπορεί εύκολα να το αντιληφθεί. Υπάρχουν φυσικά 
πάντα και οι εθελοτυφλούντες.

Του Δημήτρη Βαρτζόπουλου 
Ψυχιάτρου-πρώην γενικού γραμματέα 

συντονισμού

Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί το τελικό προ-
ϊόν μιας διαχρονικής προσπάθειας της ελληνικής 
Αριστεράς. Αυτό, που δεν κατόρθωσε το ΚΚΕ 

δια του ΕΑΜ, το κάνει πράξη ο ΣΥΡΙΖΑ με την βοήθεια 
αφελών αστών. Το θέμα εν προκειμένω δεν είναι φυσι-
κά τα Σκόπια καθ’εαυτά. Το κρατίδιο μόνο του δεν έχει 
ούτε την οικονομική, πολλώ δε μάλλον την στρατιωτική 
ισχύ, να μας δημιουργήσει οιασδήποτε φύσεως πρόβλη-
μα. Η επίσημος όμως αναγνώριση των Βουλγάρων αυ-
τής της περιοχής και του παρεφθαρμένου βουλγαρικού 
γλωσσικού τους ιδιώματος ως ξεχωριστής εθνότητος και 

γλώσσης και δη με σφετερισμό ελληνικών χαρακτηριστι-
κών δημιουργεί νέες συνθήκες. Κατ’αρχήν κανείς σφε-
τερισμός δεν μπορεί, να είναι φιλικός. Η αντιπαλότητα, 
που αναπτύσσεται, δίνει την δυνατότητα στην Τουρκία 
και στην  διαχρονικά και διακομματικά ανθελληνική αλ-
βανική ηγεσία, να επιδιώξουν την δημιουργία ασφυκτικού 
κλοιού στον Βορρά μας. Η Ελλάς πρέπει, να ακολουθεί 
μία εξωτερική πολιτική πυγμής έναντι των δημοκρατικά 
ανωρίμων καθεστώτων της Τουρκίας, Αλβανίας και Σκο-
πίων. Η πρόσβασή τους στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει, 
να αποτραπεί μέχρις εκσυγχρονισμού τους.

Του Διαμαντή Γκολιδάκη 
Καρδιολόγου-μέλους του Μητρώου

Στελεχών της ΝΔ

Του Γιάννη Παπαγεωργίου 
Οικονομολόγου-μέλους του Μητρώου 

Στελεχών της ΝΔ

Του Δημήτρη Κούβελα
Δικηγόρου, Δημοτικού Συμβούλου δήμου 

Θεσσαλονίκης

Η συμφωνία των Πρεσπών συνιστά μια μεγά-
λη εθνική υποχώρηση. Ο κ. Τσίπρας, είπε 
«ναι» εκεί που 6 Πρωθυπουργοί είχαν πει 

«όχι». Εκχώρησε στο κράτος των Σκοπίων  «μακε-
δονική» ταυτότητα και γλώσσα κάνοντας βήματα 
πίσω από τις πάγιες εθνικές θέσεις.  Τα όσα προ-
βλέπει η συμφωνία με τα Σκόπια δεν προάγουν 
τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Αντιθέτως ενισχύει 
τον αλυτρωτισμό των γειτόνων το επιβεβαιώνει ο 
κ. Ζάεφ, που πανηγυρίζει ότι κατάφερε να ονομά-
ζονται οι συμπατριώτες του «μακεδόνες». Βέβαια 

το στυλό στον κ. Τσίπρα για να υπογράψει, έδωσε 
ο Πάνος Καμμένος. Οι θεατρινισμοί του προέδρου 
των ΑΝΕΛ δεν μπορούν να ξεγελάσουν κανέναν. 
Μάλιστα δανείζει τους βουλευτές του στον Πρω-
θυπουργό για να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και να 
μπορεί στη συνέχεια να ψηφίσει και τη Συμφω-
νία των Πρεσπών και από κοινού να μοιράζονται 
προνόμια της εξουσίας. Μόνο η καταψήφιση της 
συμφωνίας από τη Βουλή και η νίκη της ΝΔ στις 
εκλογές μπορούν να ανατρέψουν την καταστρο-
φική συμφωνία με τα Σκόπια.

Οι κυβερνητικοί χειρισμοί στο ονοματολογικό 
ήταν από την αρχή πλήρως λανθασμένοι. Έλ-
λειψη εθνικής συνεννόησης, διχαστικός λόγος, 

πολιτικά παιχνίδια γύρω από ένα μείζων εθνικό θέμα και 
απαξίωση του πατριωτικού αισθήματος της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Η λύση πρέπει να είναι 
ενιαία και να μην αναγνωρίζει ‘’μακεδονική’’ εθνότητα 
και ‘’μακεδονική’’ γλώσσα στους γείτονές μας. Και αυτό 
γιατί έτσι ενισχύεται ο αλυτρωτισμός και ο εθνικισμός 
των Σκοπίων. Όσον αφορά το όνομα η γραμμή έχει τε-
θεί στο Βουκουρέστι από τον Κώστα Καραμανλή και την 
κυβέρνησή του. Η θέση μας είναι έντιμη, ρεαλιστική και 
πατριωτική. Υπηρετεί τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. 
Και διαφυλάσσει την ενότητα των Ελλήνων. Η συμφωνία 
Τσίπρα-Ζάεφ είναι μια κακή συμφωνία. Για πρώτη φορά η 
Ελλάδα αναγνωρίζει ‘’μακεδονική’’ εθνότητα και γλώσσα 

στους βόρειους γείτονες μας. Με τη συμφωνία αυτή, το 
κράτος παίρνει γεωγραφικό προσδιορισμό, ο λαός του όχι. 
Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση με το 
εθνικό αίσθημα των Ελλήνων. Αυτή η κακή συμφωνία, σε 
αυτήν τη χρονική συγκυρία, προσφέρει έδαφος σε περι-
θωριακά στοιχεία να πλειοδοτήσουν σε ένα ψευδεπίγρα-
φο εθνικισμό, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.  Η ΝΔ θα καταψηφίσει τη συμφωνία. Είτε 
τώρα είτε στην επόμενη Βουλή. Κι αν τελικά η συμφωνία 
που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφιστεί από την ελληνική 
Βουλή, τότε θα πρέπει η άλλη πλευρά να γνωρίζει ότι η 
διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει από την αρχή. Θέλω ως 
Έλληνας οι βουλευτές να αναλογιστούν την ευθύνη που 
έχουν και να καταψηφίσουν αυτή την μειωτική για τη 
χώρα μας συμφωνία που έφεραν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ. 
Και να το πράξουν ως Έλληνες πατριώτες.

Η συγκεκριμένη είναι μία κακή συμφωνία. Ο κ. Τσίπρας 
έδωσε παραπάνω απ’ ό,τι χρειαζόταν. Δίνει όχι μόνο το 
όνομα, αλλά και την μακεδονική εθνότητα και γλώσσα. 
Τους δίνει αυτό που αρνήθηκαν διαχρονικά πέντε Έλ-
ληνες πρωθυπουργοί. Αντίθετα, οι γείτονές μας έκαναν 
ένα δημοψήφισμα και δυο συνταγματικές διαδικασίες 
με αυξημένη πλειοψηφία για να την επικυρώσουν, ενώ 
εμείς σερνόμαστε πίσω από τυχάρπαστες κοινοβουλευ-
τικές μειοψηφίες! Η Συμφωνία λύνει όλα τα προβλήματα 
των Σκοπιανών και δημιουργεί νέα προβλήματα σε μας: 
-Οι αλυτρωτικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας καλά 
κρατούν. Ενδεικτικές οι δηλώσεις Ζάεφ: «εμείς είμαστε η 
Μακεδονία, προς νότον είναι η Ελλάδα και προς ανατολάς 
η Βουλγαρία», «τώρα τα δικά μας παιδιά στην Ελλάδα, 

θα μπορούν να διδάσκονται τη Μακεδονική γλώσσα».
-Το κομφούζιο που έρχεται με τις διεκδικήσεις ονο-
μάτων και εμπορικών σημάτων που υπάρχουν και 
σχετικών δικαιωμάτων στο μέλλον. Οι γείτονες θα 
ζητούν να τα καρπωθούν μονοπωλιακά. Και εμείς 
θα αγωνιζόμαστε για να διεκδικούμε δικαιώματα για 
τη Μακεδονία μας.
-Η απαίτησή τους για εξάλειψη «αλυτρωτικών διεκδι-
κήσεων της Ελλάδος». Οι κυβερνητικοί παράγοντές 
μας υπακούν άμεσα με αποβολή μαθητών που τρα-
γούδησαν το «Μακεδονία ξακουστή». Θέλω η Βουλή 
να μην εγκρίνει αυτή τη Συμφωνία πριν μιλήσει ο ελ-
ληνικός λαός σε δημοψήφισμα ή εθνικές εκλογές. Η 
κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να μας την επιβάλλει.
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Του Δημήτρη Λιαρμακόπουλου
Συγγραφέα

Για την εξέταση κάθε ζητήματος ανατρέχουμε 
στις αρχικές του αιτίες και λαμβάνουμε υπό-
ψη όλα τα πραγματικά δεδομένα, όπως αυτά 

διαμορφώνονται στον παρόντα χρόνο. Αυτό απαιτεί 
και η προσέγγιση των πραγμάτων σύμφωνα με την 
επικούρεια φιλοσοφία. Η πολιτική άλλωστε είναι η 
τέχνη του εφικτού. Με βάση τα ανωτέρω αξιολογώ 
θετικά την Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς ήρθε να 
διαχειριστεί και να αποτρέψει μια διαγεγραμμένη 
ήττα της ελληνικής διπλωματίας. Τα ιστορικά δε-
δομένα λειτούργησαν εις βάρος των συμφερόντων 
μας με αποκορύφωμα την συνυπογραφή της «ενδι-
άμεσης συμφωνίας» το 1993, η οποία ανέτρεπε την 
απόφαση του Συμβουλίου των Αρχηγών (1992), και 
αναγνώριζε de jure την χρήση της λέξης Μακεδο-
νία (π.Γ.Δ.Μ.) στο όνομα του γειτονικού κράτους. 
Έκτοτε οι περισσότερες χώρες η μια μετά την άλ-

λη το αναγνώριζαν με το συνταγματικό του όνομα, 
και τα πράγματα έβαιναν διαρκώς επί τα χείρω. Με 
την συμφωνία αυτή δίδεται γεωγραφικό περιεχόμε-
νο στον όρο «Μακεδονία», - το οποίο με βάση το 
διεθνές δίκαιο αφορά υπηκοότητα και όχι εθνότητα 
- και με ρητές αναφορές στο Σύνταγμα της γειτονι-
κής χώρας αποκόπτεται σαφώς η σύνδεσή του με 
την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Ανοίγεται δε και 
μια προοπτική συνεργασίας που με την πάροδο του 
χρόνου θα λύνει και τα επιμέρους προβλήματα και τις 
όποιες ανησυχίες. Κατόπιν αυτών ζητώ και αναμένω 
από την ελληνική Βουλή να επικυρώσει την εν λόγω 
Συμφωνία, καθώς αν δεν το κάνει, το πιθανότερο, 
θα προκαλέσει είσοδο του κρατιδίου στο ΝΑΤΟ ως 
«Μακεδονία» σκέτο κι αν όχι, αύξηση της επιρροής 
της Ρωσίας και της Τουρκίας στο κρατίδιο, πράγμα 
αντίθετο στα δικά μας συμφέροντα.

Του Παναγιώτη Μυλωνά 
Περιφερειάρχη Οργανωτικού Κεντρικής 

Μακεδονίας των ΑΝΕΛ

Η θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι πάγια 
και κατατεθειμένη από την ιδρυτική μας δι-
ακήρυξη: Δεν αποδεχόμαστε  την παραχώ-

ρηση του ονόματος “Μακεδονία” με οποιονδήποτε 
τρόπο. Την θέση αυτή ο κ. Κοτζιάς τη γνώριζε από 
την αρχή, άρα αντιλαμβανόταν και τα προβλήματα 
που θα δημιουργούσε στην κυβερνητική συνεργασία 
με τη Συμφωνία που έφερε. Είναι φανερό ότι δεν 
ήταν έντιμος απέναντί μας. 
Ο κ. Μητσοτάκης υποτιμά την παραχώρηση του ονό-
ματος, μεταφέροντας το βάρος στη γλώσσα και την 
εθνότητα. Για αυτό καταγγέλλουμε ως υποκριτική 
και προσβλητική τη στάση του.

Το Σύνταγμα δίνει πολλές δυνατότητες για να μπλο-
καριστεί η Συμφωνία. 
Η θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όπως και η προ-
σωπική μου θέση, είναι ότι οι μόνοι που έχουν το 
δικαίωμα να αποφασίσουν αν δέχονται τη Συμφωνία 
είναι οι Έλληνες πολίτες μέσω δημοψηφίσματος! Η 
εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών πρόκειται 
για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Το ότι δεν 
ρωτάται  για αυτό ο Ελληνικός Λαός, εγείρει  θέμα 
Δημοκρατίας. Το Δημοψήφισμα είναι δίκαιη απαίτη-
σή όλου του Ελληνικού λαού και η μοναδική νόμιμη 
οδός για την εφαρμογή ή όχι, κάθε συμφωνίας που 
θίγει τόσο σημαντικά εθνικά ζητήματα.

Του Κώστα Ευθυμίου 
Οικονομολόγου-μέλους του Μητρώου 

Στελεχών της ΝΔ

Η Συμφωνία των Πρεσπών θα αποτελεί μια 
μαύρη σελίδα στην Ελληνική Ιστορία.  Με τη 
συμφωνία αυτή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 

αναγνώρισε στους γείτονες «μακεδονική» ταυτότητα 
και γλώσσα, δηλαδή δύο βασικούς πυλώνες οικοδό-
μησης εθνικής συνείδησης, οι οποίοι βρίσκονται στην 
καρδιά του σκοπιανού αλυτρωτισμού.
Μαζί με την ταυτότητα και τη γλώσσα, η συμφωνία 
επιτρέπει τη συνέχιση της στρεβλής σκοπιανής ρητο-
ρείας που εμμένει να διασυνδέει το αρχαίο (Ελληνι-
κό) Μακεδονικό πλαίσιο με το σύγχρονο ετερόκλητο 

κρατικό μόρφωμα. Συνεπώς, με τη συμφωνία, οι κ.κ. 
Τσίπρας Καμμένος απεμπολούν τα παραδοσιακά όπλα 
της Ελληνικής διπλωματίας και επιτρέπουν τη λαν-
θασμένη εθνογένεση πάνω σε επικίνδυνες ιστορικές 
διαστρεβλώσεις. Κυρίως, παραχωρούν το κλειδί ασφα-
λείας που οι προηγούμενες κυβερνήσεις κράδαιναν 
σταθερά, αναφορικά με την είσοδο των Σκοπίων στο 
ΝΑΤΟ, ένα βέλος που ποτέ δεν θα ξαναβρεθεί στη 
φαρέτρα μας. Η Ελληνική Βουλή πρέπει να απορρί-
ψει τη συμφωνία, ανερχόμενη στο επίπεδο που τό-
σο η Ιστορία όσο και η Εθνική απαίτηση την καλεί.

Tου Δημήτρη Γαρούφα
Δικηγόρου, πρώην προέδρου του 

Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκη - μέλους του δ.σ. της 
«Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών»

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια ετεροβαρής 
συμφωνία εις βάρος  όχι μόνο της Ελλάδας αλ-
λά και  του Ελληνισμού. Παρά το γεγονός ότι οι 

γεωπολιτικές εξελίξεις στην παρούσα φάση εξασφάλιζαν 
την δυνατότητα στη χώρα μας να  διαπραγματευθεί από 
θέσεως ισχύος,  δίνεται η εντύπωση ότι η χώρα μας  δια-
πραγματεύθηκε σαν να ήταν ηττημένη σε πόλεμο. Η χώρα 
μας προκειμένου να εξασφαλίσει μια σύνθετη ονομασία, 
για να ξεχωρίζει η Ελληνική Μακεδονία από το γειτονικό 
κράτος  και να τονισθεί ότι  το κράτος των Σκοπίων δεν 
εκπροσωπεί το σύνολο της Μακεδονίας ,παρέδωσε στους 
γείτονες το όνομα Μακεδονία ενώ  κόντρα στην ιστορική 
αλήθεια και πραγματικότητα  αναγνωρίζει την ομιλούμενη 
στα Σκόπια Βουλγαροσλαβική διάλεκτο ως δήθεν «Μακε-
δονική γλώσσα» και έμμεσα τους Σλάβους των Σκοπίων 
ως εθνοτικά «Μακεδόνες» και γι΄αυτό θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι  η  συμφωνία αυτή  δεν αποτελεί «έντιμο 
συμβιβασμό» ως  αντίθετη στην ιστορική αλήθεια   και 
αποτελεί πολιτιστικό έγκλημα. Η συμφωνία  ενώ δεν 

λύνει τα παλιά προβλήματα αντίθετα προσθέτει νέα και 
στην Ελλάδα και στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή  που 
οφείλονται  στον «μακεδονισμό « των Σκοπίων. Για να αλ-
λάξει το κλίμα στα Σκόπια θα έπρεπε να αλλάξουν όλα τα 
βιβλία τους και να περάσουν δυο και τρεις ίσως γενιές για 
να αποδεχθούν την ιστορική πραγματικότητα. Κι΄ επει-
δή θα εμφανίζονται διεθνώς με  όνομα που θα έχει την 
λέξη Μακεδονία ενώ η Ελληνική Μακεδονία ως τμήμα 
της Ελλάδας δεν θα φαίνεται σχεδόν πουθενά διεθνώς, η 
λέξη Μακεδονία θα ταυτισθεί με τα Σκόπια. Πιστεύω  ότι 
για ένα τέτοιο θέμα, γεωστρατηγικού χαρακτήρα για τον 
Ελληνισμό, έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα και η συμφωνία 
να τεθεί υπό την κρίση των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση 
οι ΄Ελληνες Βουλευτές οφείλουν να συνειδητοποιήσουν 
ότι πατρίδα δεν είναι μόνο το έδαφος αλλά και η γλώσσα 
,και το όνομα και πολιτισμός. Γι΄ αυτό την ώρα που θα 
ψηφίζουν για την επικύρωση ή μη  της συμφωνίας να θυ-
μούνται ότι από τα βάθη της ιστορίας έρχεται η εντολή: 
«και την πατρίδα ουκ ελάσσω παραδώσω».



23

Του Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη
Καθηγητή και κοσμήτορα της Σχολής 

Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 
του πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι αποτέλεσμα 
της διεθνοπολιτικής επιβολής της βούλησης 
της Ελλάδας για αλλαγή ονομασίας της πΓΔΜ 

με πολιτικό αντάλλαγμα την ένταξη της τελευταίας σε 
διεθνείς οργανισμούς, ζήτημα στρατηγικής σημασίας 
για την επιβίωσή της. Πάντως δεν αποτελεί μοναδι-
κή περίπτωση αλλαγής ονόματος κράτους ύστερα από 
διεθνείς πιέσεις. Κοινό όφελος που απορρέει από την 
συμφωνία αποτελεί η εκκίνηση συνεργασίας σε τομείς 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος και η ενδυνάμωση της σταθε-
ρότητας στην περιοχή. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες για 
ορισμένες διατυπώσεις, συνήθως μέσα από παρελκυστι-
κή παρερμηνεία. Είναι δυνατόν να αναρωτιόμαστε για 
την ελληνικότητα της ελληνικής Μακεδονίας ή για το 

ότι η επικράτεια που ανήκει στην γείτονα δεν υπήρξε 
ποτέ έδαφος του ελληνικού κράτους; Ωστόσο, από τη 
φύση της, η Συμφωνία επιχειρεί να ρυθμίσει ζητήμα-
τα ταυτοτικά τα οποία έχουν καθιερωθεί μέσα από μια 
τραυματική ιστορική πορεία. Αυτή ακριβώς είναι η πρό-
κληση της Συμφωνίας των Πρεσπών: εάν θα καταφέρει 
να απορροφήσει τους κραδασμούς δύο εθνικισμών και 
να οδηγήσει στην εμπέδωση του σεβασμού της εθνοπο-
λιτισμικής διαφοράς. Εάν δεν τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία 
των Πρεσπών θα διατηρηθεί η θνησιγενής Ενδιάμεση 
Συμφωνία του 1995 διαιωνίζοντας μια υπόθεση κακής 
γειτονίας. Για τον λόγο αυτό η ελληνική Βουλή έχει μια 
ιστορική ευκαιρία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων 
και να την υιοθετήσει.

Του Θεόδωρου Ι. Δαρδαβέση 
Καθηγητή Τμήματος Ιατρικής. Κοσμήτορας 

Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ. Μέλους του 
ΔΣ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών-

ΕΜΣ & Αντιπροέδρου του ΔΣ του Ιδρύματος 
Μελετών Χερσονήσου του Αίμου-ΙΜΧΑ

Η κατάληξη σε μία συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και 
FYROM για το ονοματολογικό και τα παρελ-
κόμενά του, ήταν και είναι επιθυμητή. Στόχος 

της, η επίλυση μίας διεθνούς διαφοράς, που βρίσκεται 
σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες και υπομονεύει το κλί-
μα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Είναι αυτονόητο, 
ότι για την επίτευξη μίας συμφωνίας απαιτούνται, εφό-
σον κριθεί απαραίτητο, αμοιβαίες αναδιατάξεις θέσεων, 
συμβιβασμοί και υποχωρήσεις, αρκεί το αποτέλεσμα να 
μην είναι ετεροβαρές για τη μία από τις δύο πλευρές. Η 
Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί, υποτίθεται, συνέχεια 
και ολοκλήρωση της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και 
παρά τις καλές προθέσεις, παρουσιάζει, κατά την άποψή 
μου, τα παρακάτω προβλήματα για την ελληνική πλευρά:

1. Προσδίδει την ίδια βαρύτητα σε δύο αντικρουόμενες 
ιστορικές προσεγγίσεις για τη Μακεδονία, εκ των οποίων 
η ελληνική προσέγγιση είναι αναμφισβήτητα τεκμηριω-
μένη, ενώ η σκοπιανή είναι ψευδεπίγραφη και αίολη. 
Με τον τρόπο αυτό υπομονεύεται η ενιαία, μοναδική και 
αληθινή ιστορική ενότητα για τη Μακεδονία. Το συγκε-
κριμένο ζήτημα δεν αφορά μόνο στους Έλληνες, αλλά 
στο σύνολο των πνευματικών ανθρώπων του κόσμου.

2. Δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της κρατικής ονομα-
σίας «Βόρεια Μακεδονία» και της ιθαγένειας, γλώσσας, 

των κωδικών MK και MKD, που παραπέμπουν σε σκέτη 
Μακεδονία. Επιρπόσθετα, υιοθετόντας ότι ο όρος Μα-
κεδονικός προσδιορίζει πληθυσμό (σλαβικό) με δικό του 
πολιτισμό και ιστορία, αναγνωρίζεται μακεδονική εθνό-
τητα, που είναι πιθανό, σε βάθος χρόνου, να διεκδικήσει 
το σύνολο της μακεδονικής κληρονομιάς.

3. Δεν υφίσταται καμία αναφορά στη Μακεδονία εντός 
Ελλάδος και το πώς θα ονομάζονται οι Έλληνες κάτοικοί 
της. Υπάρχει μόνο ο όρος «Βόρειο μέρος».

4. Υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις της Ελλάδας για συ-
νεργασίες σε πλείστους τομείς (οικονομία, ενέργεια, με-
ταφορές, άμυνα, δίκαιο θαλάσσης κ.ά.), χωρίς κάποια 
αναφορά για υποχρεώσεις της άλλης πλευράς.

5. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που τα 
Σκόπια προχωρήσουν στο μέλλον σε συνταγματική τρο-
ποποίηση και επιστρέψουν στο όνομα Δημοκρατία της 
Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη πτυχή, επιβεβαιώνει, ότι 
η πορεία της συμφωνίας βρίσκεται σε συνάρτηση με τις 
μελλοντικές επιλογές του ασταθούς πολυεθνικού και πο-
λυπολιτισμικού κράτους των Σκοπίων.

Αναμφίβολα, η συμφωνία περιέχει αρκετά θετικά ση-
μεία, τα οποία όμως δεν αρκούν για να πείσουν ότι η 
κύρωσή της είναι επωφελής για την Ελλάδα και για την 
ειρήνη στα Βαλκάνια.

Του Στράτου Ν. Δορδανά
Επίκουρου Καθηγητή Ιστορίας, 

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Της Καλυψώ Γούλα
Πρ. προέδρου δημοτικού συμβουλίου 

Θεσσαλονίκης

Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρώτιστος στό-
χος είναι (ή θα έπρεπε να είναι) η εξυπηρέτη-
ση του εθνικού συμφέροντος, ότι στην προώ-

θηση των εθνικών υποθέσεων δεν περισσεύει κανείς. 
Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μερικώς ανισοβαρής 
για την ελληνική πλευρά, διακρίνεται από τρωτά σημεία 
(«μακεδονική» γλώσσα, υπηκοότητα-εθνικότητα κ.ά.) 
και επομένως επιδέχεται βελτιώσεων. Αναφορικά δε με 
τη συζήτηση για τη Συμφωνία τείνει για μια ακόμη φο-
ρά να παράξει διχαστικά δίπολα: Από τη μια πλευρά οι 
«προοδευτικές» δυνάμεις και από την άλλη οι δυνάμεις 
της «συντήρησης» και των «φοβικών συνδρόμων», με 
τη συστράτευση «ακροδεξιών» στοιχείων και των νέων 
«Μακεδονομάχων». Όσοι στο πλαίσιο αυτό διατυπώνουν 
ευθαρσώς τις ενστάσεις τους για τη Συμφωνία, βαφτί-

ζονται ως τέτοιοι και επιχειρείται να συνθλιβούν μεταξύ 
των «άκρων». Αναμφίβολα το Μακεδονικό Ζήτημα δεν 
κλείνει και από την άποψη αυτή θα συνεχίσει να προ-
καλεί εθνικούς τριγμούς από τη στιγμή που: α) δεν δια-
σφαλίστηκε η συναίνεση του πολιτικού κόσμου και δεν 
ελήφθη υπόψη η κοινή γνώμη, ένα μέρος της οποίας αι-
σθάνεται ότι η Συμφωνία τής επιβάλλεται εκ των άνωθεν 
και, β) τα Σκόπια συνεχίζουν τις εμπρηστικές δηλώσεις 
για εσωτερική κατανάλωση, αρνούμενα προς το παρόν 
να διεκδικήσουν για τον εαυτό τους τον ρόλο του παρά-
γοντα σταθερότητας στην περιοχή. Αν η Συμφωνία των 
Πρεσπών επικυρωθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο, τότε 
πλέον θα πρέπει να καλωσορίσουμε επισήμως στη γειτο-
νιά μας μια άλλη «Μακεδονία», πολύ φοβάμαι τη μόνη 
«Μακεδονία» για τη διεθνή κοινότητα.

Μία Συμφωνία, με την οποία επιχειρείται να 
δοθεί λύση σ’ ένα ζήτημα που σοβεί επί δεκα-
ετίες μεταξύ δύο γειτονικών λαών, είναι προς 

τη σωστή κατεύθυνση. Προφανώς και για να επιτευχθεί 
μία τόσο σημαντική Συμφωνία, έπειτα από επίπονες και 
μακρόχρονες διεργασίες, απαιτούνται συμβιβασμοί και 
από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, όπως συνηθίζουμε να λέμε 
εμείς που υπηρετούμε τη νομική επιστήμη, ο χειρότερος 

συμβιβασμός μεταξύ δύο αντίπαλων μερών είναι καλύ-
τερος από την καλύτερη απόφαση δικαστηρίου. Εφόσον 
διασφαλίζονται τα εθνικά συμφέροντα, εμάς ως τοπική 
αυτοδιοίκηση μας ενδιαφέρει να έχουμε σταθερά καλές 
σχέσεις με τους γείτονές μας, γιατί κάτι τέτοιο αποφέρει 
πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία, αλλά και δι-
ότι εδραιώνει το ρόλο της Θεσσαλονίκης ως μητρόπολης 
των Βαλκανίων.
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Του Φάνη Ουγγρίνη
Επιχειρηματία

Ακούμε πολλά και όμορφα για τις Πρέσπες. 
Ακούμε ότι θα αναπτυχθεί η διασυνοριακή 
συνεργασία. Πόσο παραπάνω, όταν η το-

πική εταιρεία ενέργειας, τα διυλιστήρια, τα λατο-
μεία μαρμάρου και μία ιδιαίτερα μεγάλη τράπεζα 
ανήκουν ήδη σε ελληνικούς ομίλους, χωρίς να 
ξεχνάμε τους χιλιάδες λιγότερο προσβεβλημένους 
συμπατριώτες μας, που δραστηριοποιούνται εκεί. 
Ότι θα εισρεύσουν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. 
Προφανώς αγνοείται ότι φορείς της πΓΔΜ συμ-
μετέχουν στο Interreg, ενώ ενωσιακά κεφάλαια 
αναβαθμίζουν τις εκεί διευρωπαϊκές μεταφορι-
κές υποδομές. Ότι έτσι θα κρατηθεί η γειτονική 
χώρα μακριά από την τουρκική επιρροή. Μάλλον 
αδύνατο, καθώς η Άγκυρα και τα Σκόπια συνερ-
γάζονται αμυντικά μετά το ακατανόητο εμπάρ-
γκο του Ανδρέα Παπανδρέου, το μακρινό 1993. 

Τέλος, ακούμε ότι η συμφωνημένη σύνθετη ονο-
μασία είναι προτιμότερη του σκέτο “Μακεδονία”, 
όπως δυστυχώς έχουν αναγνωριστεί πολλάκις οι 
γείτονές μας. Δεν αναφέρεται βέβαια ότι τυχόν 
αλλαγή της αναγνώρισης βρίσκεται αποκλειστικά 
στη διακριτική ευχέρεια των ξένων κρατών. Με 
δυο λόγια, η Ελλάδα δε πρόκειται να επωφεληθεί 
διόλου απ’ όλη αυτή την μικροκομματική επιπο-
λαιότητα, ενώ αντίθετα διακινδυνεύει μελλοντι-
κά, αναγνωρίζοντας μακεδονική εθνότητα και 
γλώσσα (ο ισχυρισμός πως το εκτενές τροποποι-
ημένο Σύνταγμα της πΓΔΜ περιέχει ορισμένες 
διευκρινίσεις επ’ αυτών είναι αστείος, απειροε-
λάχιστοι πολίτες του κόσμου ασχολούνται με τέ-
τοιες λεπτομέρειες), και φυσικά τραυματίζεται 
σήμερα ακόμη πιο βαθιά, ξανά μανά διχασμένη 
σε “πατριώτες” και “προδότες”...

Του Γιώργου Αβαρλή
Οικονομολόγου, ανεξάρτητου δημοτικού 

συμβούλου Θεσσαλονίκης

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι το  αποτέλεσμα 
ενός συμβιβασμού, ο  οποίος ενσωματώνει μέ-
ρος των ελληνικών θέσεων. Τερματίζεται -μετά 

από 25 χρόνια άκαρπων  διαπραγματεύσεων - μια γεωπο-
λιτική ιστορική εκκρεμότητα της περιοχής, που παρά τις 
ελληνικές προσπάθειες οδήγησε  140 χώρες να αναγνω-
ρίζουν το γειτονικό κράτος με το όνομα «Δημοκρατία 
της Μακεδονίας». Ο από βορράν γείτονάς μας θα απο-
καλείται από τούδε και στο εξής  «Βόρεια Μακεδονία», 
δηλαδή αποκτά  όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό. Η 
σύνθετη ονομασία στον προφορικό λόγο είναι γεγονός 
ότι χάνεται, αλλά εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι 
η ονομασία του στα έγγραφα της διεθνούς κοινότητας. 
Με τη συμφωνία:
α. η γειτονική χώρα παραιτείται από κάθε αλυτρωτική 
λογική, δηλαδή από την  διεκδίκηση ελληνικών εδαφών.

β. διασφαλίζεται πλήρως ότι οι βόρειοι γείτονές μας δεν 
έχουν καμιά σχέση με την αρχαία Μακεδονία και τον 
πολιτισμό της, δηλαδή παύουν να οικειοποιούνται την 
Μακεδονία του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλέξανδρου.
γ.  γίνεται σαφές ότι η γλώσσα που ομιλούν δεν έχει 
σχέση με την αρχαία ελληνική γλώσσα που ομιλούσαν οι 
Μακεδόνες. Ίσα ίσα δηλώνουν ότι η γλώσσα τους  υπά-
γεται στην οικογένεια των  νοτιο-σλαβικών γλωσσών.
Η Ελληνική Βουλή οφείλει  να αξιοποιήσει  αυτήν 
την συγκυρία και να προχωρήσει στην κύρωσή της. 
Σε διαφορετική περίπτωση, θα παραμείνουμε  στην 
σημερινή ατελέσφορη  κατάσταση. Θα συνεχίσει η 
παγκόσμια κοινότητα να αποκαλεί  το συγκεκριμένο 
κράτος  Μακεδονία, με όλες τις πιθανές-αρνητικές 
για τα συμφέροντα της χώρας μας-  συνέπειες για την 
ευρύτερη περιοχή.

Του Πέτρου Λεκάκη
Αντιδημάρχου     

Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης:

Η ονομασία της γειτονικής χώρας μας απα-
σχολεί εδώ και χρόνια. Πιστεύω ότι τώρα 
ωρίμασαν οι συνθήκες για την επίλυση 

ενός τόσο σοβαρού ζητήματος. Στηρίζω μια συν-
θέτη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για 
να τελειώνουμε οριστικά με τα θέματα αλυτρωτι-
σμού, προπαγάνδας και παραχάραξης της ιστο-
ρίας. Όμως, με τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν 
τηρήθηκε η εθνική γραμμή για ονομασία erga 

omnes και αντί να κλείσουν οι πληγές, φαίνεται 
πως ανοίγουν νέες με την παραχώρηση γλώσσας 
και εθνότητας. Ωστόσο, το θέμα της ονομασίας της 
ΠΓΔΜ καλείται να το λύσει η κεντρική εξουσία, 
εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να κάνουμε εξωτερική 
πολιτική καθώς δική μας υποχρέωση, ως άνθρωποι 
που ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό του δημότη και 
να βελτιώνουμε την καθημερινότητά του.

Του Κωνσταντή Σεβρή
«Μένουμε Θεσσαλονίκη»

Η Συμφωνία των Πρεσπών, είναι προϊόν ζημι-
ογόνων επάλληλων εθνικών υποχωρήσεων. 
Οι ιδεοληπτικές μειοψηφίες που αλωνίζουν 

στα κυβερνητικά γραφεία, προς τέρψιν των υπερε-
θνικών συμφερόντων, πέταξαν στα «σκουπίδια» το 
διπλωματικό κεκτημένο ετών και δηλητηρίασαν την 
εθνική σύμπνοια για το ονοματολογικό της γειτονικής 
χώρας. Η Συμφωνία των Πρεσπών, με την αναγνώ-
ριση ασαφώς «μακεδονικής» γλώσσας και εθνότητας 
προκαλεί αναπόφευκτα την επανέναρξη των αναθε-
ωρητικών τάσεων στη γειτονική χώρα. Οι οποίες θα 
εκφραστούν πολιτικά στις διαδικασίες αναθεώρησης 
των σχολικών βιβλίων ή των εμπορικών σημάτων, 
δυναμιτίζοντας τις διακρατικές σχέσεις και αποξε-
νώνοντας ταυτόχρονα τους δύο γειτονικούς λαούς. 

Ακόμα και το όνομα της εφημερίδας που φιλοξενεί 
σήμερα τις λέξεις μου, μπορεί να αποτελέσει με βά-
ση τη Συμφωνία των Πρεσπών, πεδίο ανταγωνισμού. 
Οι κυβερνητικές ελίτ, αυτάρεσκα, συνομίλησαν με 
τις υπερεθνικές ελίτ και τους σλάβους γείτονες που 
«βιάζονται για λύση». Και «σνόμπαραν» τον ελληνι-
κό λαό, που «διαιωνίζει» το πρόβλημα. Λησμονούν 
ωστόσο, πως το ποθούμενο, η οριστική συνεννόηση 
με τους γείτονες μας, μπορεί να προκύψει, μέσα από 
τη διαφανή, καθολική και δημοκρατική τοποθέτηση 
των Ελλήνων. Ως εκ τούτου, το προσεχές διάστημα, 
αντί να έχουμε να διαχειριστούμε μια «συμφωνία» 
με λειψή νομιμοποίηση, ας προκρίνει το ελληνικό 
κοινοβούλιο τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη 
συμφωνία των Πρεσπών. 
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Του Κώστα Μουτσιάνα
Senior Lecturer Χρηματοοικονομικών
Coventry University London Campus

Πρόκειται για μια εθνικά επιζήμια συμφωνία 
αφού παραχωρεί το όνομα Μακεδονία ενώ 
παράλληλα αναγνωρίζει μακεδονική εθνικό-

τητα και γλώσσα στα Σκόπια, αγνοώντας επιδεκτικά 
το αβάσιμο ιδεολόγημα του μακεδονισμού που έχει 
καλλιεργήσει η γείτονα χώρα καθώς και τις αλυτρω-
τικές της διαθέσεις. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν 
διαστρεβλώνει απλά την ιστορική αλήθεια αλλά τη δι-
αγράφει εις βάρος της ελληνικότητας της Μακεδονίας, 
παραβιάζοντας, ταυτόχρονα, την εθνική γραμμή της 
χώρας μας η οποία τηρήθηκε απαρέγκλιτα από όλες τις 
κυβερνήσεις. Μια εθνική γραμμή που έχει ως κύριο 
συστατικό τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Οι ανακρί-
βειες και τα σκοτεινά σημεία της συμφωνίας γεννούν 

σειρά προβλημάτων διαφορετικής φύσης για τη χώρα 
μας, με κυρίαρχο το εθνικό ζήτημα, την έναρξη των 
διαδικασιών ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και τις 
γκρίζες ζώνες που υπάρχουν όσον αφορά στην εμπορική 
σημασία των προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα. 
Στα νέα προβλήματα θα πρέπει να συμπεριληφθεί ότι η 
συμφωνία τροφοδοτεί την ιστορική παραπληροφόρηση 
στα Σκόπια και επιδοτεί τον ανιστόρητο αλυτρωτισμό. 
Για λόγους εθνικού συμφέροντος η ελληνική Βουλή δεν 
πρέπει να επικυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και 
θα πρέπει να θέσει το θέμα στην κρίση του ελληνικού 
λαού με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Η ελληνική 
βουλή πρέπει να αντιληφθεί ότι κάποια πράγματα εί-
ναι αδιαπραγμάτευτα.

Του Παναγιώτη Καραμόσχου
Επιχειρηματία

Απαντώ με πολύ προβληματισμό ότι βλέπω την 
συμφωνία μάλλον θετικά. Νομίζουμε ότι χαρί-
ζουμε θέσεις μας με την συμφωνία, αλλά στην 

πράξη τις έχουν κατακτήσει οι Βόρειοι γείτονες σχεδόν σε 
όλο τον κόσμο. Αντίθετα, για πρώτη φορά και διεθνώς, 
δίνουμε μέσω της συμφωνίας δική μας διάσταση σε διά-
φορα θέματα, που απουσίαζε μέχρι τώρα (γεωγραφία, 
γλώσσα, εθνικότητα). Έχω την εντύπωση ότι η συμφωνία 
μας δίνει λαβές για να αφηγηθούμε την ιστορία πιο ολο-
κληρωμένα και με τρόπο που και οι βόρειοι γείτονες να 
καταλάβουν ότι ως ύστεροι κάτοικοι στο βόρειο τμήμα του 
γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας, δεν έχουν καμιά 
σχέση με την αρχαία Μακεδονία και τον πολιτισμό της. 
Πάσα συνωνυμία είναι τυχαία… Η περιχαράκωση και η 
αυτάρεσκη/αδιάφορη εσωστρέφεια αυτοϊκανοποιεί τους 
εντός, αλλά αφήνει ελεύθερους σε δράση τους εκτός. Η 
γραμμική προέκταση των όσων συνέβησαν τα τελευταία 
27 χρόνια μάλλον θα έπρεπε να μας διδάξει ότι πρέπει να 

προσεγγίσουμε αλλιώς το θέμα. Οι νικητές με την παρα-
δοσιακή και ολοκληρωτική έννοια του όρου εκλείπουν. 
Την ιστορία θα την γράφουν οι δυνατοί εντός συνεργασι-
ών. Και η Ελλάδα είναι, και μπορεί ακόμη περισσότερο 
να είναι, το ασύγκριτα περισσότερο δυνατό μέρος του δι-
πόλου. Κοιτάζοντας λοιπόν περισσότερο προς το μέλλον 
και τα νέα τοπία που μπορούν να δημιουργηθούν, βλέπω 
πολλές ευκαιρίες διόρθωσης ημαρτημένων. Η όποια κα-
θυστέρηση και αναβολή του θέματος για το μέλλον, θα 
μας έφερνε σε καλύτερη θέση; Πιστεύω όχι. Νομίζω ότι 
δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλη επιλογή. Μακάρι να 
υπήρχαν, μακάρι να ήταν καλύτεροι οι όροι σε διάφορα 
αμφιλεγόμενα θέματα (πχ εθνότητα…). Πιστεύω λοιπόν 
ότι πρέπει να ψηφιστεί. Δεν υπάρχει κάποια άλλη επιλο-
γή. Εάν μάλιστα μείνει στα χέρια της αυριανής κυβέρνη-
σης, θα της δημιουργήσει πιθανόν τεράστια προβλήματα 
προς πολλές κατευθύνσεις, παραπέμποντας το θέμα σε 
νέα συζήτηση από χειρότερη θέση.

Του Χρήστου Μέγκλα
Προέδρου Επιμελητηρίου Σερρών

Του Στάθη Κουτσοχήνα
Δικηγόρου, 

προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης

Πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών το Επιμε-
λητήριο Σερρών, με έκδοση Ψηφίσματος που 
έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είχε κάνει 

γνωστή και δημόσια την θέση του ότι ως προς την ονο-
μασία των Σκοπίων δεν πρέπει να υπάρξει σύνθετη ονο-
μασία με τον όρο «Μακεδονία» και ως εκ τούτου η ονο-
μασία που συμφωνήθηκε δεν μας βρίσκει σύμφωνους 
και πιστεύουμε ότι δημιουργεί προβλήματα όπως ιστο-
ρικά, ηθικά, οικονομικά και γεωγραφικά. Διαβλέπουμε 
ανοιχτό το ενδεχόμενο αλυτρωτικών διεκδικήσεων από 
την πλευρά των Σκοπίων, οι οποίες μπορεί στο μέλλον 
να απειλήσουν την ειρήνη, την κοινωνική και οικονομι-
κή σταθερότητα της περιοχής. Επιπλέον, θεωρούμε ότι 
απειλείται η ταυτότητά μας και η αποκλειστική χρήση 
από εμάς ονομάτων, επιθέτων και εμπορικών σημάτων 

συνυφασμένων ιστορικά με τη Μακεδονία, τα οποία επί 
χρόνια εξασφαλίζουν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό brand 
καταγωγής και ποιοτικής προέλευσης σε ελληνικές επιχει-
ρήσεις και σε επιχειρήσεις των Σερρών. Το ενδεχόμενο 
να τεθεί υπό αμφισβήτηση η αποκλειστική αυτή χρήση 
στην ήδη επιβαρημένη λόγω της αποβιομηχάνισης πε-
ριοχή θα στερήσει την αναγνωρισμένη ταυτότητα από 
επιχειρήσεις και προϊόντα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
αεροδρόμια, εφημερίδες και τόσα άλλα. Η Συμφωνία 
των Πρεσπών δεν διασφαλίζει τελικά την καλή συ-
νεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη με τη FYROM 
και ελπίζουμε ότι, η εθνική μας αντιπροσωπεία, οι 
Έλληνες βουλευτές μας δεν θα την κυρώσουν, λαμ-
βάνοντας υπόψη το εθνικό και οικονομικό συμφέρον 
της πατρίδας μας.

Το δικηγορικό σώμα ανέλαβε συγκεκριμέ-
νες πρωτοβουλίες με αφορμή τη Συμφωνία 
των Πρεσπών. Ειδικότερα, η Ολομέλεια των 

Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 
και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, δι-
οργάνωσαν μεγάλη ημερίδα για τα νομικά ζητή-
ματα της Συμφωνίας, τον Οκτώβριο του 2018 στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη από τις 17.6.2018, δηλαδή 
την ημέρα υπογραφής της Συμφωνίας, εξέδωσε 
ψήφισμα αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Στα 
εθνικά θέματα απαιτείται εθνική συνεννόηση, υπευθυνό-
τητα, υπέρβαση και ανάληψη ευθύνης. Δεν επιτρέπονται 
λαϊκισμοί και μισές αλήθειες ούτε  μπορούν να γίνουν ανε-
κτές πολιτικές ή άλλες μικροκομματικές σκοπιμότητες. Η 
δημιουργία και η διαιώνιση του προβλήματος της ονομασίας 

του κράτους των Σκοπίων οφείλεται σε διαχρονικές ευθύνες 
και του πολιτικού προσωπικού της χώρας που δεν μπορούν 
να δικαιολογηθούν από την αδιαμφισβήτητα προκλητική και 
αλυτρωτική στάση της γείτονος χώρας. Η όποια συμφωνία 
δεν συνιστά, κατ’ ανάγκη, και λύση του προβλήματος. Η 
σημερινή κυβέρνηση όμως, οφείλει να εξηγήσει πειστικά 
στον ελληνικό λαό τους λόγους που επέβαλαν την υπο-
γραφή της συμφωνίας στην παρούσα χρονική περίοδο... Η 
συμφωνία αφορά όλους τους Έλληνες, πρέπει να έχει την 
ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική αποδοχή και να 
εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Για να διασφαλίζεται  
η βιωσιμότητά της στον χρόνο δεν πρέπει να στηρίζεται 
σε περιστασιακές και ισχνές πλειοψηφίες. Πρέπει, τέλος, 
να ληφθούν υπόψη οι ενστάσεις ως προς την αναγνώριση 
«μακεδονικής» εθνικότητας και γλώσσας...».
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Του Σάββα Χιονίδη Δημάρχου Κατερίνης

«Ο Πατριωτισμός είναι συναίσθημα και 
αποδεικνύει την αγάπη για την Πα-
τρίδα. Πατριωτική θέση είμαι μία, 

όπως μία είναι και η Μακεδονία και είναι Ελληνι-
κή. Η Συνθήκη με τα Σκόπια δεν είναι στην εθνι-
κή γραμμή του Βουκουρεστίου. Παραδίδει ιθαγέ-
νεια και γλώσσα στους σλαβόφωνους κατοίκους 
της περιοχής των Σκοπίων. Ζητώ και εύχομαι η 
πλειοψηφία να καταψηφίσει τη Συμφωνία και να 

ξεκινήσουμε άμεσα νέες διαπραγματεύσεις. Δεν 
υπάρχουν εθνικά θέματα σε καιρό ειρήνης που 
πρέπει πάση θυσία να λύνονται. 
Ως Μακεδόνας Πόντιος αλλά και ως Δήμαρχος Κα-
τερίνης ζητώ από τους Βουλευτές που σκέπτονται 
να την υπερψηφίσουν να αναλογιστούν ότι οι συ-
νέπειες των λαθών τους σήμερα θα ακολουθούν τη 
χώρα και το λαό της για πολλά, πολλά χρόνια με 
εθνικά επιζήμια αποτελέσματα».

Της Χριστίνας Φαρδή
Συμβολαιογράφου, μέλους Δ.Σ. Συμβολαιογραφικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Η Συμφωνία δεν είναι η καλύτερη. Έγινε βια-
στικά προφανώς υπό την πίεση εξωγενών 
δυνάμεων στις οποίες δυστυχώς η παρούσα 

κυβέρνηση δεν διαθέτει αντιστάσεις, όμως παρ όλα 
αυτά δίνει λύση σ’ ένα μακροχρόνιο πρόβλημα που 
υπάρχει. Με τη Συμφωνία διασφαλίζονται οι σχέσεις 
μας με όλες τις γείτονες χώρες στο μέλλον και εμπε-
δώνεται η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή. 
Κατά τη γνώμη μου θα αργήσει να γίνει αποδεκτή 
από τους πολίτες και των δύο χωρών. Κι εκείνο που 

με λυπεί (σέβομαι τις θέσεις και τις γνώμες όλων εν-
νοείται) είναι ότι μεταξύ των διαδηλωτών κατά της 
συμφωνίας υπάρχουν πολίτες  που δεν έχουν σκεφτεί 
ή δεν γνωρίζουν τα οφέλη της συμφωνίας. Η Μα-
κεδονική γλώσσα και η εθνότητα είναι αγκάθια και 
φυσικά κανείς δεν θα ήθελε να υπάρχουν, όμως δεν 
γνωρίζω πόσα διαπραγματευτικά περιθώρια υπήρχαν 
γι’ αυτό. Θα ήθελα οι βουλευτές να ψήφιζαν σύμφωνα 
με τη συνείδησή τους και όχι με κομματικές γραμμές 
ή με τυχόν ανταλλάγματα.

Tου Γιάννη Γιώργου
Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής

Ένα εθνικό θέμα για το οποίο από το 1992 
μέχρι και σήμερα όλες οι κυβερνήσεις 
της χώρας κράτησαν ενιαία γραμμή αντι-

μετώπισής του,με αποκορύφωμα το βέτο του Κ. 
Καραμανλή στο Βουκουρέστι για την είσοδο της 
ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ,οδεύει προς μια λύση που δεν 
έχει την σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού λαού.
Μια λύση που δεν διασφαλίζει και δεν λαμβάνει 
υπόψη της την μοναδικότητα,την ιστορικότητα 

και την Ελληνικότητα της Μακεδονίας προσθέ-
τοντας επιπλέον προβλήματα,τονίζοντας μάλιστα 
έτι περαιτέρω τις αλυτρωτικές διαθέσεις των βό-
ρειων γειτόνων.Καθήκον των Ελλήνων βουλευ-
τών είναι να μήν ψηφίσουν την Συμφωνία των 
Πρεσπών συντασσόμενοι με τα εθνικά δίκαια που 
τόσοι και τόσοι Έλληνες υπερασπίστηκαν ακόμη 
και με την ζωή τους.Η Ιστορία δεν ξεχνά τους 
παραχαράκτες της όσα χρόνια κι αν περάσουν!

Του Μιχάλη Ζορπίδη
Προέδρου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Θεσσαλονίκης

Τόσο το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο 
Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και τα τρία Επιμελη-
τήρια της Θεσσαλονίκης, πέρυσι με κοινή τους 

ανακοίνωση, όπως και το ΔΣ του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης έχουν χαρακτηρίσει ως κακή 
τη Συμφωνία των Πρεσπών. Παράλληλα, οι φορείς αυτοί 
του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής μας έχουν κάνει 
έκκληση σε όλους τους πολιτικούς να μην ψηφίσουν υπέρ 
της συμφωνίας αυτής. Παράλληλα, τονίζω ότι εκτός από 
τα εθνικά συμφέροντα, με τη Συμφωνία αυτή θίγονται και 
επιχειρηματικά, καθώς τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητα 
χρήσης του όρου «Μακεδονία» και των παραγώγων του 
στην ονομασία επιχειρήσεων και προϊόντων. Είναι περιττό 
να προσθέσω ότι οι Έλληνες δεν επιθυμούμε να δούμε 

άλλο κράτος, που θα φέρει στην ονομασία του τον ελλη-
νικό όρο «Μακεδονία», και αυτό οφείλει να το σεβαστεί 
η πολιτική ηγεσία της χώρας. Είναι ιδιαίτερα αρνητικό 
το γεγονός ότι με τη συμφωνία δίδεται το δικαίωμα της 
χρήσης το όρου «Μακεδονία», ενός καθαρού ελληνικού 
όρου σε μία ξένη χώρα, σε έναν άλλο λαό. Είναι εξαιρε-
τικά αρνητικό το γεγονός ότι η χώρα μας για πρώτη φορά 
αναγνωρίζει «Μακεδονική» γλώσσα και εθνότητα στους 
κατοίκους του γειτονικού κράτους. Τέλος, προσωπικά 
θεωρώ ότι κάθε πολίτης έχει ιερή υποχρέωση να προα-
σπίσει τα εθνικά δίκαια, την προσωπική και εθνική μας 
αξιοπρέπεια αλλά και το όνομα όπως και την ιστορική 
παρακαταθήκη της Μακεδονίας στα συλλαλητήρια, που 
αποτελούν την αμεσότερη λαϊκή έκφραση.

Tου Γιώργου Δ. Νταντάμη
Υποψήφιου Δημάρχου Κατερίνης

Ανεξάρτητος Συνδυασμός «Ανανέωση Τώρα»

«Προσπαθώντας να κρίνω την Συμφωνία 
των Πρεσπών, οφείλω να πω ότι, όπως 
κάθε διπλωματική διαπραγμάτευση, έχει 

θετικά και αρνητικά σημεία. Δυστυχώς, η συμφωνία δεν 
κατόρθωσε να γίνει μια εθνική υπόθεση. Δεν επετεύχθη η 
αναγκαία πολιτική συνεννόηση ώστε να υπάρξει ομοψυχία 
και δυναμική σ’ ένα τόσο σημαντικό εθνικό ζήτημα. Αυτή 
τη στιγμή επικρατεί σύγχυση και διχόνοια. Συμφωνώντας 
με τον κ. Αλέξανδρο Μαλλιά, Πρέσβη επί Τιμή, μέσα σ’ 
αυτό το κλίμα «η αντίθεση στη Συμφωνία διογκώνεται. 
Τα θετικά της σημεία, διότι υπάρχουν, παραγνωρίζονται. 
Τα αρνητικά, διότι υπάρχουν, κρύβονται ή δαιμονοποι-
ούνται». Με λυπεί ο διχασμός που βιώνουμε. Ένα εθνικό 
ζήτημα και μία διεθνής συμφωνία κρίνονται μέσα από 
ένα κομματικό πρίσμα.  Πιστεύω ότι δεν είναι ώρα για 
μικροπολιτικές και μικροσυμφέροντα υπό τη σκιά των 
εκλογών. Με έχει απογοητεύσει το επίπεδο των συζητή-
σεων στην Ελληνική Βουλή. Η ευκολία που αποδίδουμε 

οι Έλληνες σε Έλληνες χαρακτηρισμούς όπως προδότης, 
εθνικιστής, υποκριτής, δειλός, υποτελής. Και αυτό το πα-
ράδειγμα μεταφέρεται και στους ευρύτερους κόλπους της 
ελληνικής κοινωνίας. Ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι 
έχουμε δικαίωμα, είτε είμαστε υπέρ είτε κατά της Συμ-
φωνίας, να εκφράζουμε τη γνώμη μας ελεύθερα χωρίς 
να αναγόμαστε σε ανθέλληνες ή προδότες. 
Όλο αυτό το σκηνικό με λυπεί ως Έλληνα, Δημοκράτη, 
Πατριώτη και Πολιτικό. Και, την ίδια στιγμή, με πεισμώνει 
να επικεντρωθώ στον τόπο μου, την Πιερία, στην καρδιά 
της Μακεδονίας μας για να κρατήσουμε ζωντανές τις 
μνήμες, την παράδοση, την πολιτιστική μας ταυτότητα. 
Με οδηγεί μέσα από την ανεξάρτητη υποψηφιότητά μου 
για Δήμαρχος Κατερίνης και την στελέχωση ενός ακομ-
μάτιστου αλλά όχι απολίτικου συνδυασμού, να αποτελέ-
σω το παράδειγμα ενός Μακεδόνα πολιτικού που ενώνει 
αντίθετες φωνές και τις εμπνέει να σέβονται ο ένας τον 
άλλο για την πρόοδο του τόπου μας».
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Του Διαμαντή Λιάμα
Δημάρχου Βόλβης

«Αποτελεί κοινή διαπίστωση, ότι το ζήτημα των 
σχέσεων με τη γειτονική μας χώρα, χρονίζει 
επικίνδυνα. Ωστόσο, η Συμφωνία των Πρε-

σπών, μάλλον είναι περισσότερο επιζήμια παρά επωφελής 
για τη χώρα μας. Παραχωρούμε σημαντικά περισσότερα 
πράγματα, σε ένα κράτος που απεγνωσμένα επιδιώκει να 
διευθετηθεί η διαφορά, ώστε να εισέλθει σε ΝΑΤΟ και 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς πα-
ραχωρούμε τη σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία, 
έστω και με ένα γεωγραφικό προσδιορισμό, αφήνοντας 
μετέωρο το εύλογο ερώτημα σε όλους εμάς: εμείς τελικά 
ζούμε στη νότια Μακεδονία; Το μεγαλύτερο όμως πρό-
βλημα που δημιουργεί είναι η εκχώρηση του όρου, στην 

υπηκοότητα και τη γλώσσα. Πώς διασφαλίζουμε ότι αυ-
τός που θα μιλάει μια «μακεδονική» γλώσσα και θα έχει 
«μακεδονική» υπηκοότητα, δεν θα καθιερώσει σταδιακά 
την ονομασία «Μακεδονία» και στη χώρα του. Δυστυχώς, 
αλλά δημιουργεί νέα προβλήματα αυτή η συμφωνία, κα-
θώς φαίνεται ότι η ελληνική πλευρά αποδέχεται έμμεσα ή 
άμεσα, πως η γλώσσα και η υπηκοότητα έχουν «μακεδο-
νική» προέλευση. Είναι αυτονόητο ότι η ελληνική βουλή 
οφείλει να μην κυρώσει αυτή τη συμφωνία, εκφράζοντας 
και τη βούληση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού 
λαού. Εκτιμώ ότι είναι απαραίτητη η διενέργεια δημο-
ψηφίσματος, όπως έκαναν και οι γείτονες μας, καθώς 
πρόκειται για κομβικό εθνικό ζήτημα».

Του Κώστα Κουκοδήμου  
Βουλευτή Ν.Δ – Υποψήφιου Δημάρχου 

Κατερίνης

«Η Συμφωνία των Πρεσπών παραχωρεί 
στους Σκοπιανούς «μακεδονική» ταυ-
τότητα και «μακεδονική» γλώσσα και 

αυτό αποτελεί διαστρέβλωση της ιστορίας και βαθιά 
προσβολή για τους Έλληνες. Η διαφωνία της Ν.Δ. εί-
ναι επί της ουσίας και έχει απολύτως εθνικά χαρακτη-
ριστικά και όχι κομματικά. 

Παρακολουθούμε εδώ και μήνες και μετά την υπο-
γραφή της Συμφωνίας, να ξεδιπλώνεται η ρητορική 
του κ. Ζάεφ,   εντός της χώρας του και όχι μόνο, και 
να μιλά καθαρά για «μακεδονικό» έθνος, για «μακε-
δονική» γλώσσα και για «μακεδονική» ταυτότητα και 

η ελληνική κυβέρνηση να παρακολουθεί αδιάφορα, 
χωρίς αντίδραση. 

Εάν αυτό αποτελεί για τον κ. Τσίπρα λύση σε ένα μεί-
ζον εθνικό ζήτημα, για μας αποτελεί  ξεπούλημα της 
ιστορίας μας. Πρόκειται για μια διαπραγμάτευση   που 
κατέληξε σε εθνικά επιζήμια συμφωνία και βρίσκει τη 
συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας απέ-
ναντι στην κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου με τις υπο-
γραφές των οποίων φτάνει στη Βουλή των Ελλήνων. 

Η λύση είναι οι εκλογές πριν τη διαδικασία κύρωσής 
της από την Ελληνική Βουλή και διαπραγμάτευση από 
την αρχή».

Του Δημήτρη Σισμανίδη
Δημάρχου Κιλκίς

Του Θεοδόση Μπακογλίδη
Δημάρχου Καλαμαριάς

«Το γεγονός ότι η Συμφωνία των Πρεσπών 
έχει δημιουργήσει τόση μεγάλη αναστάτω-
ση καλλιεργώντας σπόρους διχόνοιας στην 

ελληνική κοινωνία εξηγεί καταφανώς την αποτυχία της. 
Αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι στις νέες γεωπολιτικές εξε-
λίξεις που διαμορφώνονται στο βαλκανικό χάρτη, η πα-
τρίδα μας οφείλει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, 
εν τούτοις αυτή η δυνατότητα δεν της δίνει το δικαίωμα 
να θυσιάσει το εθνικό συμφέρον στο βωμό του πολιτικού 
ρεαλισμού. Η ανάγνωση του κειμένου της Συμφωνίας, 
δυστυχώς, προσφέρει άφθονα επιχειρήματα για μια τέ-
τοια ερμηνεία. Οι παραχωρήσεις είναι και περισσότερες 
και εθνικά επιζήμιες. Παραχωρείται το όνομα της Μακε-
δονίας και αναγνωρίζεται ως μακεδονική και η εθνότητα 
και η γλώσσα των πολιτών της γείτονος χώρας. Επόμενα 
βήματα, που δε συνομολογούνται βεβαίως στη Συμφω-
νία των Πρεσπών, είναι η απαλοιφή του σύνθετου όρου 

(Βόρεια Μακεδονία) η επικράτηση της ‘’Μακεδονίας’’ ως 
τελικό όνομα του κρατιδίου και η  ενθάρρυνση και ενίσχυ-
ση ψευδοαλυτρωτικών διεκδικήσεων με νομιμοποιητική 
βάση το μακεδονικό έθνος. 
Υπό αυτό το πρίσμα, διερωτώμαι ποιες είναι οι εξισορ-
ροπήσεις και ποια τα ουσιαστικά οφέλη της Συμφωνίας 
για την ελληνική πλευρά. Και εάν πράγματι πρόκειται 
για μια καλή συνθήκη, που εξυπηρετεί τα εθνικά μας 
συμφέροντα, γιατί η συντριπτική πλειονότητα του ελλη-
νικού λαού έχει ξεσηκωθεί και διαδηλώνει σθεναρά την 
αντίθεσή της με ογκώδη συλλαλητήρια κατά της Συμφω-
νίας και της επικείμενης  κύρωσής της. Ακριβώς επειδή 
στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, πιστεύω ότι η 
Ελληνική Βουλή πρέπει να σταθεί στο ύψος των κρίσι-
μων περιστάσεων και να αποτρέψει ένα νέο διχασμό, με 
απρόβλεπτες συνέπειες, που θα φέρει η κύρωση αυτής 
της Συμφωνίας».

« Έρχεται στην Ελληνική Βουλή μια ιστορική 
Συμφωνία που θα καθορίσει την ειρηνική 
συνύπαρξη δύο Βαλκανικών λαών στο μέλ-

λον, όταν επι 26 χρόνια δεν μπόρεσαν να δώσουν εφικτή 
λύση ο μεταξύ τους διάλογος και η διπλωματία διεθνών 
οργανισμών. Ελπίζω να ακούσω επιχειρήματα όσων υπο-
στηρίζουν την μια ή την άλλη άποψη για τη Συνθήκη των 
Πρεσπών, με λόγο εθνικό, ουσιαστικό, ειλικρινή χωρίς 
λαϊκισμούς και πατριδοκαπηλίες, και ως προς το περιε-
χόμενο αλλά και ως προς τη μορφή της. Είναι ομολογου-
μένως δύσκολο, όσοι πήραν την απόφαση να συντάξουν 
την Συμφωνία, να εξηγήσουν πως φαντάζονται, ή έστω 
πως ελπίζουν ότι θα λυθεί ή θα παρακαμφθεί το πρόβλη-
μα που διατηρείται  με τη συνωνυμία των δύο εθνοτικά 
διαφορετικών Κοινοτήτων. Για όσους μη φανατικούς από 
εμάς, που διατηρούμε επιφυλάξεις, το να λέγονται δύο 
διαφορετικά πράγματα με το ίδιο όνομα, ενώ αποτελούν 
στοιχεία ταυτότητας, είναι ακριβώς αυτό που μας τρομάζει 
για την μελλοντική ειρηνική συνύπαρξη στα Βαλκάνια. 
Πιστεύω ότι,  δεν υπάρχει κανείς υπεύθυνος Έλληνας πο-

λίτης που δεν θα επιθυμούσε μια λύση η οποία θα ήταν 
κοινά αποδεκτή και από τους δύο λαούς. Χωρίς αλυτρω-
τικές και επεκτατικές βλέψεις, κυρίως όμως θα δεχόταν 
πως η Μακεδονία αποτελεί κομμάτι του αρχαίου ελληνι-
κού πολιτισμού, είναι ελληνική γη, παγκόσμια αποδεκτή. 
Το ερώτημα λοιπόν είναι, εάν αυτή η συμφωνία τα εξα-
σφαλίζει. Σίγουρα μέσα στη Συμφωνία εμπεριέχονται 
και θετικά αλλά και θολά σημεία τα οποία θέλουν πε-
ραιτέρω διερεύνηση, διευκρινίσεις από τους συντάκτες 
της. Η λύση δεν πρέπει να είναι πρόχειρη και ευκαιρι-
ακή, να λαμβάνει υπόψη της τις μνήμες, τα τραύμα-
τα, τους αγώνες  και τις επιθυμίες του λαού μας. Το 
σημαντικότερο είναι πως οι επιλογές μας θα κριθούν 
από την Ιστορία που είναι και ο τελικός κριτής των 
πάντων. Για μένα η Μακεδονία είναι ελληνική,  δεν 
διαπραγματευόμαστε την ταυτότητα και την γλώσσα 
μας, ωστόσο  δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο διαμάχης 
αλλά μια εδαφική οντότητα (οικονομική, κοινωνική, 
πολιτιστική αλλά και αναπτυξιακή) που την υπερασπί-
ζονται όλοι οι Έλληνες».
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Του Γιάννη Μαυρομάτη
 Δημάρχου Θερμαϊκού

«Ακόμα κι αν παραμερίζαμε την ιδιαί-
τερη ευαισθησία που, εκ των πραγ-
μάτων, φέρει το «Μακεδονικό» για 

όλους τους Έλληνες και δη για εμάς, τους βορει-
οελλαδίτες, δεν είναι δυνατόν να παραβλέψου-
με, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών επιχειρεί να 
συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Επιχειρεί να επι-
κυρώσει νομικά δύο αντικρουόμενες ιστορικές 
προσεγγίσεις, με πλήθος πρακτικών ζητημάτων 
να ανακύπτουν σε ενδεικτικούς τομείς, όπως 
το εμπόριο ή η παιδεία. Επιπλέον, αφήνοντας 
σημαντικά κενά, αδυνατεί να διασφαλίσει τα ελ-
ληνικά συμφέροντα, δημιουργώντας τις προϋπο-
θέσεις να εγερθούν, αφενός αξιώσεις στην ιστο-
ρική μας κληρονομιά και αφετέρου εδαφικές. 
Δεδομένη είναι, ως εκ τούτου και έκδηλη από 
τώρα κιόλας, η ένταση στις διμερείς σχέσεις, 

αλλά και μεταξύ των Ελλήνων, αναπτύσσοντας 
ένα έντονο κλίμα διπολισμού. Αναγνωρίζοντας 
τους εαυτούς μας ως Μακεδόνες και αντιλαμ-
βανόμενοι ως υποχρέωσή μας να υπερασπιζό-
μαστε την ιστορία, τη μακραίωνη πολιτιστική 
κληρονομιά, την ελληνικότητα και τη μοναδικό-
τητα της Μακεδονίας, αλλά και την ταυτότητά 
μας, θεωρούμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών 
δεν έρχεται να επιλύσει προβλήματα, αλλά να 
δημιουργήσει νέα και εξαιρετικά φλέγοντα. Και 
εξαιτίας της μείζονος εθνικής σημασίας της, 
αλλά και του αντίκτυπου στο μέλλον της πατρί-
δας μας, θα ήταν φρόνιμο να αντιμετωπισθεί 
με μεγαλύτερη νηφαλιότητα και ψυχραιμία και 
όπως αντίστοιχα έγινε στη γείτονα χώρα, να 
αποκτήσει δημοκρατική νομιμοποίηση, μέσω 
της διεξαγωγής δημοψηφίσματος».

Του Αστέριου Γαβότση
Δημάρχου Ωραιοκάστρου

«Για το εθνικό μας θέμα, το Μακεδονικό, η πάγια θέση μου αντικατοπτρίζεται πλήρως στην 
εθνική γραμμή του 1992, του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας. Καμία ονομασία του γειτονικού κράτους των Σκοπίων δεν μπορεί να περιέχει τον 

όρο «Μακεδονία» ή παράγωγό του. Αυτή η θέση μου δεν έχει μεταβληθεί στο πέρασμα του χρόνου 
και ισχύει και σήμερα».

Του Ανδρέα Βεργίδη
Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς

«Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς εκφράζει 
την έντονη αντίθεσή της στη Συμφωνία 
των Πρεσπών, την οποία θεωρεί επι-

κίνδυνη και εθνικά επιζήμια, υπογραμμίζοντας ότι η 
ιστορικότητα, η ελληνικότητα και η μοναδικότητα της 
Μακεδονίας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εν λόγω συμ-
φωνία δεν συμβάλλει ουσιαστικά στην προσέγγιση των 
δύο γειτονικών λαών. Σε μια προσπάθεια να συμβιβά-
σει δυο  απολύτως αντιφατικές ιστορικές εκδοχές, δυο 
εθνοτήτων, προβαίνει στο παράδοξο να αναγνωρίσει 
ότι αμφότερες είναι κατ’ όνομα μακεδονικές. Η ανα-
γνώριση της γειτονικής χώρας ως εθνότητας, που ονο-
μάζεται «μακεδονική», δίνει στους ίδιους απεριόριστη 
πρόσβαση στη μακεδονική κληρονομιά και συντελεί 

στον σφετερισμό ευαίσθητων ιστορικών δεδομένων. Η 
αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας φέρει των κίνδυ-
νο να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη 
περιοχή, να ενταθούν οι διεκδικήσεις από μέρους των 
Σκοπίων και να εγερθούν ζητήματα αλυτρωτισμού. 
Η Ελληνική Βουλή θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων και με γνώμονα το Εθνικό Συμφέρον 
να καταψηφίσει τη σχετική συμφωνία, εναρμονιζό-
μενη πλήρως με τη βούληση του ελληνικού λαού. Η 
Συμφωνία των Πρεσπών δεν εμπεριέχει διασφαλίσεις 
για οριστική επίλυση του προβλήματος, δεν είναι βι-
ώσιμη και συντελεί στον σφετερισμό της Ιστορίας, 
της ταυτότητας, της γλώσσας και του ονόματος της 
Μακεδονίας».

Του Μιχάλη Γεράνη 
Προέδρου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας – 
Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας 

- Χορτιάτη

«Η Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ σύμφω-
να με τους υποστηρικτές της βρίσκε-
ται στην κατεύθυνση επίλυσης χρόνιων 

προβλημάτων στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανί-
ων, τελικά θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα 
από όσα καλείται να λύσει.
Η σπουδή που έδειξαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών 
να καταλήξουν σε συμφωνία αφήνει πολλά ζητήματα 
ανοιχτά, με ασάφεια στη διατύπωση των όρων, που 
αν για την πλευρά της ΠΓΔΜ είναι από αδιάφορα 
έως επωφελή, για την ελληνική πλευρά μάλλον είναι 
επιζήμια. Πιο συγκεκριμένα: είναι σαφέστατο και 
φυσικά απαράδεκτο το γεγονός πως αναγνωρίζεται 
μέσω της συμφωνίας «μακεδονική» ταυτότητα και 
γλώσσα, κόντρα σε όλες τις τεκμηριωμένες επιστη-
μονικές απόψεις όχι μόνο Ελλήνων, αλλά και Βουλ-

γάρων πλέον, επιστημόνων που ασχολούνται με τη 
γλωσσολογία και την ιστορία.
Σε ότι αφορά τη χρήση erga omnes του ονόματος 
«Βόρεια Μακεδονία», εκτός του ότι είναι η γενεσι-
ουργός αιτία για τα απαράδεκτα σχετικά με τη γλώσσα 
και την ταυτότητα που αναφέρονται παραπάνω, για-
τί εφόσον εκχωρείται το όνομα Μακεδονία μόνο με 
αστερίσκους και παραπομπές που δε θα θυμάται κα-
νείς, θα προσδιορίζονται γλώσσα και ταυτότητα, δεν 
υπάρχει και ουσιαστική διασφάλιση του erga omnes, 
εφόσον η αλλαγή στα έγγραφα που προορίζονται για 
διεθνή χρήση η αλλαγή θα γίνει σε 5 χρόνια, ενώ στα 
έγγραφα για εσωτερική χρήση υπάρχει συσχέτιση με 
την ενταξιακή πορεία στην Ε.Ε. Επιπλέον δημιουρ-
γείται πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και 
τα προϊόντα».
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Του Γρηγόρη Εδιρνέλη 
Δημοτικού Συμβούλου Ωραιοκάστρου, 
Υποψηφίου Δημάρχου Ωραιοκάστρου

«Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι αμοι-
βαία επωφελής και για τους δυο λα-
ούς, αφού, αφενός μεν η Ελλάδα 

επανακτά το όνομα της Μακεδονίας μας που δε-
καετίες τώρα καπηλεύονταν οι εθνικιστικοί κύ-
κλοι των Σκοπίων. Μάλιστα κατάφεραν να ανα-
γνωριστεί η κρατική τους οντότητα από το σύνολο 
σχεδόν των κρατών στη γη. 
Με τη συμφωνία των Πρεσπών κατοχυρώνου-
με την ελληνικότητα του αρχαίου Μακεδονικού 

Ελληνικού πολιτισμού και των συμβόλων μας. 
Για αυτούς τους  λόγους και για πολλούς άλλους 
(εξάλειψη αλυτρωτικών βλέψεων, παραδοχή ως 
σλαβικής της γλώσσας τους, ξεκαθάρισμα της 
εθνότητας από την ιθαγένεια κλπ.) το ελληνικό 
κοινοβούλιο  πρέπει να προχωρήσει στην επικύ-
ρωση της συμφωνίας και για τον επιπρόσθετο 
λόγο, που είναι η αποτροπή του εναγκαλισμού 
του κρατιδίου αυτού με την Τουρκία».

Του Δημήτρη Γιάννου
Δημάρχου Έδεσσας

«Συμφωνώ απολύτως ότι το πρόβλημα της 
ονομασίας της ΠΓΔΜ πρέπει να λυθεί, 
όμως μία συμφωνία που αναγνωρίζει 

«Μακεδονική εθνότητα» και «Μακεδονική γλώσσα» 
στους βόρειους γείτονές μας δεν μπορεί να λύσει κα-
νένα πρόβλημα! Αντιθέτως, πιστεύω ότι εάν τελικώς 
ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα δημιουρ-
γήσει τις συνθήκες για περαιτέρω διεκδικήσεις από 
την πλευρά των γειτόνων μας της ΠΓΔΜ. Με άλλα 
λόγια θα δημιουργήσει νέα προβλήματα, ενδεχομέ-
νως πολύ σοβαρότερα! Επιπλέον, δημιουργείται ένα 

πρόβλημα στην ίδια τη φύση της Δημοκρατίας μας, 
αφού μία Κυβέρνηση σε αποσύνθεση, στηριζόμε-
νη σε πολιτικά ρετάλια, προσπαθεί με νύχια και με 
δόντια να περάσει μία συμφωνία στην οποία είναι 
αντίθετη η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού 
λαού. Αυτό αποτελεί εκτροπή! Πιστεύω σθεναρά ότι 
πρόκειται για μία εθνικά επιζήμια συμφωνία και ελ-
πίζω ότι ο πατριωτισμός των Ελλήνων Βουλευτών 
δεν θα επιτρέψει την ψήφιση της συμφωνίας που 
οδηγεί τη χώρα σε μία μεγάλη εθνική ήττα».

Της Δέσποινας Χαραλαμπίδου
Περιφερειακής Συμβούλου Κεντρικής 

Μακεδονίας, πρώην βουλευτή

Του Περικλή Α. Μήτκα
Πρύτανη ΑΠΘ

Του Πάρι Μπίλλια 
Προέδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ

«Η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ είναι ένα μεγά-
λο δώρο στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., στις 
ΗΠΑ και την Γερμανία και αποτελεί 

μέρος του σχεδιασμού για την προώθηση της Ευρω-
ατλαντικής ολοκλήρωσης της περιοχής και  για τον 
πλήρη έλεγχο του ΝΑΤΟ σε όλη τη Βαλκανική ζώνη.
Πέραν όμως αυτού, η συμφωνία περιέχει σημεία 
προβληματικά και αρνητικά ,που  δεν εξυπηρετούν  
τη βελτίωση και την ανάπτυξη καλών σχέσεων ανά-
μεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ,  ούτε την ειρή-
νη, την φιλία και τη συνεργασία στην περιοχή μας.

Η διαφωνία μου δεν έχει καμία σχέση με την τεχνι-
κή, επιλεκτική, αποπροσανατολιστική και για ευ-
καιριακές, κομματικές και εκλογικές σκοπιμότητες 
διαφωνία των  δεξιών, ακροδεξιών, εθνικιστικών 
αλλά και  νεοφασιστικών  δυνάμεων, που καλλιερ-
γούν την αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο χώρες και 
εχθρικό κλίμα ανάμεσα στους δύο λαούς.
Η  Ελληνική Βουλή δεν πρέπει να κυρώσει την Συμ-
φωνία, γιατί τα συμφέροντα  των λαών των δύο χω-
ρών δεν έχουν καμία σχέση με όλα όσα σχεδιάζουν 
το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοί του».

Λυπάμαι, αλλά ως Μακεδόνας με καταγωγή από 
το Μοναστήρι και οικογενειακή παράδοση που 
δεν γνώριζε ‘μακεδονική’ γλώσσα και εθνότητα, 

αλλά μόνο Βουλγαρικές, ως Έλληνας της διασποράς που 
αγωνίστηκε για τις εθνικές γραμμές και ως επικεφαλής 
ενός Πανεπιστημίου που υπηρετεί την τεκμηριωμένη 
αλήθεια, εξακολουθώ να θεωρώ τη Συμφωνία των Πρε-
σπών θεαματική υπαναχώρηση από την εθνική γραμμή 
που υπερασπιζόμασταν μέχρι πρόσφατα. Η συμφωνία δεν 
επιλύει επί της ουσίας κανένα ζήτημα μεταξύ των δύο 
χωρών, παρά μόνο δίνει το δικαίωμα στους γείτονές μας, 
πλέον και με τη δική μας υπογραφή, να αυτοπροσδιορί-
ζονται εθνοτικά ως «Μακεδόνες» όπου γης, αφαιρώντας 
σταδιακά από εμάς αυτή τη δυνατότητα.

Σε μία περίοδο πολιτικής και οικονομικής αστάθειας για 
την Ελλάδα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, θα όφειλε η 
κυβέρνηση να επενδύσει το διαθέσιμο πολιτικό κεφάλαιο 
στην ανάκαμψη της χώρας, με τις όποιες διαπραγματεύ-
σεις επί του θέματος να μετατίθενται σε ύστερο χρόνο, 
υπό νέες συνθήκες και από θέση ισχύος. Αντίθετα, η κυ-
βέρνηση επέλεξε για ακόμη μία φορά να πολώσει το κλί-
μα κατηγορώντας όσους είναι αντίθετοι με τη συμφωνία 
για πατριδοκαπηλία και συντηρητισμό. Για όσους έχουμε 
γεννηθεί στα χώματα της Μακεδονίας και αντιλαμβανό-
μαστε διαφορετικά την έννοια της εθνικής ταυτότητας, 
αυτό αποτελεί βαθιά προσβολή. Η στάση ορισμένων βου-
λευτών απλά προσβάλλει τη νοημοσύνη μας.

Μηχανικός ων, θα προσεγγίσω τη Συμφωνία 
των Πρεσπών ως οικοδόμημα και θα συνοψί-
σω την εκτίμησή μου σε μία φράση: Αν ήταν 

κτίριο προς ανέγερση, δεν θα έπαιρνε άδεια από καμία 
πολεοδομία! Διότι πολύ απλά, η στατική μελέτη πάσχει. 
Εκτιμώ ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, τόσο από πλευράς 
«κεντρικής ιδέας», όσο και σαν νομικό κείμενο –προορι-
σμένο μάλιστα να «σταδιοδρομήσει» σε διεθνές περιβάλ-
λον- δημιουργεί νέα προβλήματα για την Ελλάδα, χωρίς 
κατ` ουσία να επιλύει κανένα από τα παλιά. Η «κεντρική 
ιδέα»  της άρσης της καχυποψίας μεταξύ δύο γειτονικών 
λαών  δεν υπηρετείται, αφού ο γεωγραφικός προσδιορισμός 
«Βόρεια»,  σε  συνδυασμό με την αναγνώριση «μακεδο-
νικής» εθνότητας και γλώσσας, λειτουργεί ως θρυαλλίδα 
ενός συγκεκαλυμμένου αλυτρωτισμού, με αποκαλυπτικές 

τις σχετικές αναφορές του ιδίου του Ζάεφ στη Βουλή των 
Σκοπίων, περί διδασκαλίας της «μακεδονικής» γλώσσας 
στα «παιδιά τους»  που ζούνε στην Ελλάδα.  Όταν δε σε 
ποσοστό άνω του 70%, σε κάθε δημοσκόπηση,  οι Έλληνες 
τοποθετούνται αρνητικά στη Συμφωνία, αντιλαμβάνεται 
κανείς, πως η Συμφωνία προσκρούει στο λαϊκό εθνικό αί-
σθημα. Τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης της ελληνικής 
μακεδονικής γης, μένουν απροστάτευτα. Υποχρεώσεις 
της γείτονος, παραπέμπονται προς σταδιακή υλοποίηση 
σε βάθος χρόνου. Η Ελλάδα καλείται να αναπροσαρμόσει 
και τα δικά της σχολικά βιβλία σε συνεργασία με το δρά-
στη του σφετερισμού. Όλα αυτά καθιστούν τη Συμφωνία 
επιεικώς προβληματική για τα εθνικά μας συμφέροντα. 
Και την ευθύνη των Βουλευτών που θα την ψηφίσουν, 
ακόμα μεγαλύτερη… 
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Της Eλευθερίας Αργυρίου
Προέδρου  Συλλόγου Φοιτητών Χημικών 

Μηχανικών ΑΠΘ

Η “επόμενη ημέρα” για τη Συμφωνία των 
Πρεσπών   προσεγγίζεται ήδη με δυο δι-
αφορετικές οπτικές.  Πολλοί υποστηρί-

ζουν την αρχή του τέλους μιας δυσάρεστης πε-
ριπέτειας. Στην άλλη πλευρά  βρισκόμαστε όσοι 
ευελπιστούμε οτι η Ελλάδα έχει χρέος να μινημο-
ποιήσει τα λάθη και να μεγιστοποιήσει τα οφέ-
λη. Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτέλεσε ενα 
συμβιβασμό μέτριο και δυνητικά επικίνδυνο, με 
την ελληνική κυβέρνηση να κάνει παραχωρήσεις 
σε δυο πολύ σοβαρά θέματα όπως η γλώσσα και 

η ιθαγένεια. Ουσιαστικά, δεν αποτελεί αρωγός 
στην προσέγγιση των δύο λαών, δεν επιλύει την 
διαφωνία, παρά μόνο δίνει βάρος σε δύο διαφο-
ρετικές εκδοχές της ιστορίας. Είμαστε αντίθετοι 
στα παραπάνω, όχι για την διαπραγμάτευση της  
ελληνικής κυβέρνησης, αλλά στην αδυναμία κα-
τανόησης αδιαπραγμάτευτων γεγονότων. Θεωρώ, 
οτι η Ελλάδα είναι σε θέση να διαπραγματευ-
τεί μια καλύτερη συμφωνία για την επίλυση του 
ζητήματος, χωρίς να εξυπηρετούνται πολιτικές 
σκοπιμότητες έναντι των εθνικών συμφερόντων.

Της Μαρίας Κυριακίδου
Νομικού, ιδιωτικής υπαλλήλου

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ένας συμβιβασμός 
ανάμεσα σε δύο γειτονικές χώρες. Όπως κάθε 
συμβιβασμός εμπεριέχει θετικά και αρνητικά 

στοιχεία. Κάθε μια πλευρά μπορεί να αισθάνεται περισσό-
τερο ή λιγότερο ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Για τη 
χώρα μας, πάντως, τα θετικά σημεία αυτής της συμφωνί-
ας είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Πρωτίστως, 
βάζει τέλος σε δύο προβλήματα που ταλαιπώρησαν τις 
δύο χώρες για τρεις δεκαετίες : στον εθνικιστικό πυρετό 
και την αστάθεια στην περιοχή. Επιπλέον, επιτρέπει στη 
χώρα μας να αναλάβει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στη 

βαλκανική και να στείλει θετικές εντυπώσεις στη διεθνή 
κοινότητα που ξαναβλέπει μετά από καιρό μια Ελλάδα με 
αυτοπεποίθηση να αποτελεί μέρος της λύσης και όχι μέρος 
του προβλήματος. Τέλος, η Συμφωνία θα αποτελέσει ένα 
σημαντικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης για τη Βόρεια 
Ελλάδα και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη.  Είναι σαφές 
λοιπόν πως πρόκειται για έναν προωθητικό συμβιβασμό.  
Δεν χωρούν πλέον καθυστερήσεις. Το ελληνικό κοινοβού-
λιο οφείλει να επικυρώσει τη συμφωνία το συντομότερο 
δυνατό ώστε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις 
μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας.

Του Δρ Γιώργου Κωνσταντόπουλου 
Προέδρου του ΣΕΒΕ

Θεωρούμε πως πρόκειται για μία κακή συμφωνία.
Εκτίμησή μας είναι ότι η εν λόγω Συμφωνία δημιουργεί νέα προβλήματα.
Να μη ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, να αναβάλλει τη συμφωνία για το μέλλον και να 

την επαναφέρει κάτω από ευμενέστερες συνθήκες. Συγκεκριμένα, να αναβληθεί η συζήτηση και να 
γίνει επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας η οποία να είναι αποδεκτή από το σύνολο του ελληνικού 
λαού και του πολιτικού κόσμου της χώρας χωρίς προσβολή και παραποίηση της ελληνικής ιστορίας.

Του Θόδωρου Χατζηπαντελή
 Καθηγητή  τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

Αν γυρίσουμε στο 1989, την ημερομηνία ορόσημο 
για την κατάρρευση μιας εναλλακτικής λύσης 
για την οργάνωση της κοινωνίας, θα ανακαλύ-

ψουμε την πηγή του προβλήματος. Ότι έχει γίνει, έχει 
γίνει, και έτσι η αναφορά στο παρελθόν, συνηθισμένη 
πρακτική για την Χώρα μας, δεν μας οδηγεί πουθενά. 
Άλλωστε μέχρι σήμερα αναφερόμαστε στη γειτονική 
Χώρα με το όνομα Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας, όνομα που περιέχει τον όρο Μακεδο-
νία!  Δυστυχώς η Κυβέρνηση αντί να προσπαθήσει να 
εξασφαλίσει την συμμετοχή ευρύτερων δυνάμεων στη 
διαπραγμάτευση και τη λύση προσπάθησε να την μετα-
τρέψει σε εσωτερική πολιτική διαμάχη. Έτσι οι εύλογες 

αντιρρήσεις περί γλώσσας, εθνότητας και εμπορικών 
σημάτων –εξ αυτού του λόγου κυρίως, πολλές φορές 
διογκώνονται και αποκτούν και αυτές χαρακτηριστικά 
εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως συμπε-
ριφέρθηκε η κυβέρνηση της συμπεριφέρονται οι άλ-
λοι! Τι να γίνει σήμερα; Προφανώς μας συμφέρει να 
ακολουθήσει πορεία ένταξης στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ 
η Π.Γ.Δ.Μ. Ταυτόχρονα μας συμφέρει αυτό να γίνει 
χωρίς να παραμείνουν σπέρματα μελλοντικών προβλη-
μάτων. Ίσως μια ρηματική διακήρυξη από την Βουλή 
με ομόφωνα αποδεκτές τις εύλογες αντιρρήσεις που 
εκφράζονται από πολλές πλευρές να είναι μια διπλω-
ματική κίνηση προς το μέλλον.

Του Δημήτρη Κ. Μαυροσκούφη
Καθηγητή Α.Π.Θ.

Κοσμήτορα Φιλοσοφικής Σχολής

Το λεγόμενο «μακεδονικό ζήτημα» είναι πολυδι-
άστατο και πολύπλοκο, εφόσον έχει να κάνει με 
πολλές και σύνθετες παραμέτρους. Είναι ζήτημα: 

α) ιστορικό, εφόσον πάει πίσω στον 19ο αιώνα, β) εθνικό 
και ταυτοτικό, μια και συνδέεται με θέματα ταυτοτήτων, 
πολιτισμών, εθνικών ιδεωδών και συμφερόντων, γ) πολι-
τικό, τόσο στο επίπεδο της εσωτερικής πολιτικής όσο και 
των διεθνών σχέσεων, δ) ιδεολογικό, εφόσον συνδέεται 
με πεποιθήσεις, αξίες και κοσμοθεωρίες, ε) ψυχολογικό, 
μια και έχει να κάνει με την πρόσληψή του σε επίπεδο 
κατανόησης και συγκινησιακής φόρτισης. Με άλλα λόγια 
είναι ζήτημα κατεξοχήν συγκρουσιακό, το οποίο εξάπτει 
τις ευαισθησίες των πολιτών και οδηγεί σε υπερβολές 
και συγκρούσεις. Η Συμφωνία των Πρεσπών, για όσους 
την έχουν διαβάσει προσεκτικά, γνωρίζουν το ιστορικό 
πλαίσιο και διαθέτουν νηφαλιότητα, φαίνεται να επιλύει 
μια χρόνια διαφορά με τους γείτονές μας με τρόπο σχε-

τικά ικανοποιητικό για τη χώρα μας. Ωστόσο, πρέπει να 
υπογραμμίσω ότι το πόσο επωφελής είναι θα εξαρτηθεί 
κυρίως από τις διαθέσεις των δύο λαών, τις επιλογές των 
πολιτικών ηγεσιών και το διεθνές περιβάλλον. Όσο για το 
παρόν, εκτιμώ ότι πολλές από τις ενστάσεις οφείλονται 
είτε σε συναισθηματική αντίδραση είτε σε κομματικές 
σκοπιμότητες είτε σε έλλειψη βαθύτερης κατανόησης 
της ιστορίας είτε σε σταθερές της εθνικιστικής ιδεολογί-
ας, που δεν ανέχεται τον «άλλο». Είναι, λοιπόν, εθνικό 
καθήκον των κομμάτων να τοποθετηθούν στη Βουλή 
με σαφή και στέρεα επιχειρήματα, βοηθώντας έτσι τον 
κόσμο να προβληματιστεί με ψυχραιμία, χωρίς να «προ-
βληματοποιηθεί» από την μικροπολιτική ή τις τυχόν εθνι-
κιστικές φαντασιώσεις. Αλλιώς, φοβάμαι ότι θα ισχύσει 
για μια ακόμη φορά το ευαγγελικό: «Αφήστε τους∙ είναι 
τυφλοί, οδηγοί άλλων τυφλών∙ εάν δε ένας τυφλός οδηγεί 
έναν άλλον τυφλό, θα πέσουν και οι δύο σε βαθύ λάκκο».
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Του Αχιλλέα Ζαπράνη
Καθηγητή Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων- τέως πρύτανη ΠΑΜΑΚ 

Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι έντιμος συμ-
βιβασμός. Είναι τεράστια εθνική υποχώρηση 
και, ελπίζω να διαψευστώ, απαρχή μελλοντικών 

δεινών. Η αλλαγή του ονόματος της FYROM  σε Βόρεια 
Μακεδονία θα ήταν ικανοποιητική μόνο εάν η εθνικότητα 
και η γλώσσα αντίστοιχα ονομαζόταν Βορειομακεδονική 
ή κάτι ανάλογο όπως η Νεομακεδονική. Αντιθέτως, η 
αναγνώρισης της Μακεδονίας ως μιας ενιαίας γεωγρα-
φικής περιοχής που κατανέμεται σε τρία κράτη, αλλά σε 
ένα μόνο εξ’ αυτών, στην Βόρεια Μακεδονία, κατοικεί 
το Μακεδονικό έθνος που μιλά την Μακεδονική γλώσσα, 
δημιουργεί αυτομάτως θέμα «εθνικής ολοκλήρωσης» με 
την Μακεδονία του Πιρίν και την Μακεδονία του Αιγαίου. 
Δυστυχώς, ως συνέπεια της συμφωνίας των Πρεσπών, 
η έγερση θέματος «μακεδονικής μειονότητας» στην Ελ-

λάδα και την Βουλγαρία είναι θέμα χρόνου. Η ιστορική 
συνέχεια με την αρχαιότητα, παρέχει αδύναμη βάση για 
την διεκδίκηση εδάφους ή ταυτότητας. Η διπλωματία 
των Βόρειων γειτόνων μας, με ένα τακτικό ελιγμό πέτυ-
χε όλους τους στρατηγικούς της στόχους, με αντάλλαγ-
μα να παραιτηθεί από τον ισχυρισμό ότι οι κάτοικοι της 
FYROM είναι απ’ ευθείας απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου! 
Το μαλακό υπογάστριο της Ελλάδος δεν βρίσκεται ούτε 
στον Νότο ούτε στην Ανατολή. Είναι η Μακεδονία με την 
οποία συναρτώνται εδαφικά η Θράκη και η Ήπειρος. Αν 
τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, η Μακεδονία θα 
μας σώσει, έλεγε ο Ίων Δραγούμης το 1907. Δυστυχώς 
το 2019 αυτή η φράση του Ίωνα Δραγούμη εξακολουθεί 
να είναι εξίσου επίκαιρη.

Του Ανδρέα Γιακουμή
Προέδρου  Ε.Δ.Ο.Θ

Η άποψή μου είναι ότι η Συμφωνία των Πρε-
σπών είναι φαύλη, ανήθικη και επιζήμια για 
τα συμφέροντα του ελληνισμού, είναι επι-

βλαβής για την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. 
Είναι προφανές ότι εξυπηρετεί περισσότερο τα συμ-
φέροντα της άλλης πλευράς καθώς και τους ιδιοτελείς 
σκοπούς ξένων δυνάμεων, οι οποίες με δόλιο ζήλο 
δεν φείδονται κόπων, προκειμένου να ψηφιστεί η 
συμφωνία και από τα δύο κοινοβούλια. Απροκάλυπτα 
έχουν παρέμβει παρασκηνιακά για να επιτευχθεί η 
άνομη αυτή συνομολόγηση,  αυτό άλλωστε μαρτυρά 
και η πρόσφατη επίσκεψη της κ. Μέρκελ στην Αθήνα.

Μία συμφωνία, η οποία δεν χαίρει ομοθυμίας από 
τον ελληνικό λαό και είναι απαξιωμένη στη συνεί-

δηση του, δεν μπορεί να λύσει κανένα απολύτως 
πρόβλημα, παρά προσθέτει πολλαπλά και σύνθετα 
αδιέξοδα σε μία ευαίσθητη εθνικά περιοχή, διαιω-
νίζοντας την αντιπαράθεση των δύο λαών. Από ότι 
φαίνεται, η στάση της πλειοψηφίας της ελληνικής 
βουλής είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με το κοινό περί 
δικαίου αίσθημα του ελληνικού λαού και ως εκ τού-
του οι εκπρόσωποι του στο κοινοβούλιο δεν έχουν 
τη νομιμοποίηση να προβούν σε επικύρωση αυτής 
της άδικης και πρόχειρης διευθέτησης. Για το λόγο 
αυτό, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει τη 
νομιμοποίηση  μιας τόσο σοβαρής και δεσμευτικής 
για τη χώρα συμφωνίας από τον ελληνικό λαό με 
δημοψήφισμα.

Του Χρήστου Βοϊτσίδη
Καθηγητή πληροφορικής- Οικονομολόγου,

Προέδρου Ε’ ΕΛΜΕ

Της Δέσποινας Δάσιου
Προέδρου Α΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

Η  Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία στην πραγμα-
τικότητα είναι για την ώρα προσύμφωνο, είναι 
εθνικά επαίσχυντη, επιζήμια κι επικίνδυνη για 

τους ακόλουθους λόγους:
Δίνει τη μακεδονική ιθαγένεια στα Σκόπια
Δίνει τη μακεδονική γλώσσα στα Σκόπια
Δίνει πρόσβαση στην ελληνική ΑΟΖ στα Σκόπια
Η Συμφωνία θα ξαναγράψει τα βιβλία της Ιστορίας
Η Συμφωνία θα αναθεωρήσει τους ιστορικούς άτλαντες
Η Συμφωνία θα απαγορεύσει τα Συλλαλητήρια για τη 
Μακεδονία
Η Συμφωνία θα παρέχει βοήθεια στα Σκόπια με αγωγούς 
φυσικού αερίου και πετρελαίου
Η Συμφωνία θα δώσει την τεχνογνωσία μας στον τομέα 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Η Συμφωνία θα μάς αναγκάσει να ονομάζουμε τις περι-
οχές, τις πόλεις, τα χωριά στα Σκόπια με τα ονόματα που 
θέλουν οι Σκοπιανοί
Η Συμφωνία αναγκάζει την Ελλάδα, να βοηθήσει τα Σκό-
πια να μπουν σε όλους τους Οργανισμούς, στους οποί-
ους ανήκουμε και όχι μόνο στο NATO και την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση.
Ευθύς αμέσως μετά τις υπογραφές στις Πρέσπες, οι Αλβα-
νοί των Σκοπίων έθεσαν θέμα εθνότητας, όπως άλλωστε 
έπραξε κι ο κ. Ζάεφ. Αυτό είναι, αλήθεια,  το ενδιαφέρον 
τους για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια; Μόνο ταπείνωση 
προκαλεί στην εθνική  μας υπερηφάνεια, αφού ξεπουλά 
την ιστορία μας!

Αποτελεί επικίνδυνη συμφωνία για τους βαλ-
κανικούς λαούς, που επιτεύχθηκε με καθο-
δήγηση ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, με σκοπό την 

ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ και 
την ΕΕ. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφού πρώτα 
υλοποίησε τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, προ-
σπαθεί να στρέψει τη συζήτηση στην ονοματολογία 
και να κρύψει τους αληθινούς στόχους. Την ενίσχυση 
του ΝΑΤΟ στην περιοχή, προκειμένου να υπηρετη-
θούν τα κέρδη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και 
να προηγηθούν στον ανταγωνισμό τους με ρωσικά, 
κινεζικά, άλλα ξένα κεφάλαια.
Δεν τερματίζει, αλλά ενισχύει τον αλυτρωτισμό και 
τον εθνικισμό από όλες τις πλευρές, αφήνοντας πε-
ριθώρια για μελλοντική αξιοποίηση.
Στρέφεται κατά του ελληνικού και όλων των λαών της 
Βαλκανικής, καθώς υπηρετεί το δολοφονικό μηχα-

νισμό του ΝΑΤΟ.  Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δεν αποτελούν 
εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια. Επέβαλ-
λαν την αλλαγή συνόρων, συνεχίζουν στο Κόσσοβο, 
στη συγκρότηση της «Μεγάλης Αλβανίας».
Η συμμετοχή μας σε ΝΑΤΟ και ΕΕ δεν απέτρεψε την 
τουρκική επιθετικότητα, που αμφισβητεί κυριαρχικά 
δικαιώματά μας στο Αιγαίο και συνεχίζει την κατοχή 
στην Κύπρο.
Όσοι συμφωνούν με τον ευρωατλαντικό προσανατο-
λισμό των δυτικών Βαλκανίων, ουσιαστικά στηρίζουν  
τη Συμφωνία των Πρεσπών, άσχετα αν διαφωνούν ή 
συμφωνούν με αυτήν 
Η Βουλή οφείλει να καταψηφίσει τη συμφωνία.
Οι εργαζόμενοι να  υπερασπιστούμε την αλληλεγγύη 
των λαών ενάντια στον εθνικισμό, στον αλυτρωτισμό, 
στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ.
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Του Γιώργου Στάμου
Αντιπροέδρου Διεθνούς Πανεπιστημίου

Αυτό που με ενοχλούσε σε συζητήσεις σχετικά με 
το Μακεδονικό ήταν η  προσχηματική επίκληση 
της αντικειμενικότητας της ιστορίας η οποία και  

ετεροκαθόριζε την ατομική και κοινωνική συνείδηση. Το 
ένιωθα ως απειλή  αυτών που νιώθουν την ιστορία, σή-
μερα εναντίον των «γυφτοσκοπιανών»  αύριο εναντίον 
«εσωτερικών εχθρών», εναντίον δηλαδή της δημοκρατίας.
Έτσι λοιπόν εκτός των οικονομικών και γεωπολιτικών 
ζητημάτων εδώ είχαμε να κάνουμε και με ένα πρόβλημα 
ελευθερίας του ατομικού και συλλογικού αυτοπροσδιορι-
σμού, δηλαδή  ένα πρόβλημα δημοκρατίας.
Δηλαδή, ανάλογα με τις κοινωνικές σχέσεις και πρακτικές 
στις οποίες μετέχω πόσο ελεύθερος είμαι να κατασκευάζω 

στο φαντασιακό μου αναπαραστάσεις με βάση τις οποίες 
εντάσσομαι και αναγνωρίζω τον εαυτό μου ως μέρος μιας 
συλλογικότητας, ενός ιδιαίτερου κοινωνικού συνόλου.
Βέβαια, όλες οι κοινωνικές μου σχέσεις και όλες οι πρα-
κτικές στις οποίες μετέχω δεν έχουν ίδιο βάρος στη δια-
δικασία του αυτοπροσδιορισμού. Έτσι, το πόσο σέβεται 
κανείς ότι ο κάθε ένας προσλαμβάνει με το δικό του τρόπο 
το αποτέλεσμα της συλλογικής του δράσης και προσαρ-
μόζει τη συμμετοχή του αποκτά κομβική σημασία. Για 
τον καθένα από μας αλλά και για τη δημοκρατία.
Αυτό είναι ένα ακόμα σημείο με τεράστια σημασία που 
το αντιμετωπίζει η συμφωνία και ας μη φαίνεται σε πρώ-
τη ματιά.

Του Ανδρέα Στοϊμενίδη
Προέδρου Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Εργαζομένων 
Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας

Είναι μία πολύ κακή συμφωνία, αποτέλεσμα της 
αδιέξοδης κυβερνητικής πολιτικής και διαπραγ-
μάτευσης με την Τρόικα το πρώτο εξάμηνο του 

2015.  Αποτελεί, μέρος των δεσμεύσεων που αναλήφθη-
καν το καλοκαίρι του 2015, ειδικά  στην περίοδο  μετά 
το δημοψήφισμα και την αγωνιώδη προσπάθεια  της 
Κυβέρνησης για παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όταν πολύ καθυστερημένα, αναγνώρισε τον υπαρκτό 
κίνδυνο εξόδου, δίχως υπαρκτό, εναλλακτικό εθνικό, 
οικονομικό και κοινωνικό σχέδιο. 
Οι διακρατικές διαφορές είναι αναγκαίο να επιλύονται 
ώστε να δημιουργείται ένα ειρηνικό περιβάλλον συ-
νεργασίας και φιλίας μεταξύ των λαών και των κρατών  
και ένα κλίμα σταθερότητας και προόδου σε περιοχές   
στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα Βαλκάνια. 
Είμαι οπαδός των λύσεων και όχι της διαιώνισης των 

προβλημάτων. Τα μεγάλα ζητήματα όμως επιλύονται 
στη βάση των πραγματικών δεδομένων  επιρροής και 
με ανάλογες αμοιβαίες υποχωρήσεις. Ως μέλος της Ε.Ε. 
και του ΝΑΤΟ και με βάση την ιστορική πραγματικό-
τητα για την εξέλιξη της περιοχής, έπρεπε να έχουμε 
πολύ καλύτερη θέση στην διαπραγμάτευση και στο 
αποτέλεσμα. Πήραμε το erga omnes με μία δύσκολη 
ονομασία και δώσαμε ένταξη στο ΝΑΤΟ και σύνδεση 
στην Ε.Ε. πριν την επικύρωση μάλιστα της συμφωνίας 
Επιπλέον ανακαλύψαμε και αναγνωρίσαμε μακεδονική 
εθνότητα και γλώσσα για τους βόρειους γείτονές μας. 
Δημιουργήθηκαν εστίες αλυτρωτισμού που μπορούν 
να αξιοποιηθούν από εθνικιστικές κυβερνήσεις της 
γείτονος. Ετεροβαρές, μη ισορροπημένο, αρνητικό για 
την χώρα το πρόσημο.
Να καταψηφίσει τη Συμφωνία.

Της Μελίνας Δερμεντζοπούλου 
Δικηγόρου-μέλους της Πολιτικής Επιτροπής 

της ΝΔ

Τα στοιχεία που περιέχονται στη Συμφωνία 
των Πρεσπών, ονομασία «Βόρεια Μακεδονία» 
σε συνδυασμό με την παραδοχή για ‘’μακε-

δονική” γλώσσα και “μακεδονική” εθνότητα, είναι 
προβληματικά, καθώς καλλιεργούν και ενισχύουν 
συνθήκες έγερσης ζητήματος σλαβομακεδονικής 
μειονότητας στην Ελλάδα. Με αυτήν την συμφωνία 
γίνεται δεκτό ότι δεν έχει αποδεχθεί καμία ελληνική 
κυβέρνηση έως τώρα. Νέα ζητήματα προκύπτουν και 
θα προκύπτουν διαρκώς, όπως τα εμπορικά σήμα-
τα ή τα σχολικά βιβλία. Η Συμφωνία των Πρεσπών 

δε λύνει προβλήματα αλλά αντίθετα διαμορφώνει 
προϋποθέσεις για νέα μεγαλύτερα και μάλιστα με 
εδραιωμένες πλέον νομικά καταστάσεις και συντη-
ρεί και τον αλυτρωτισμό. Επιπλέον, η διαχείριση του 
ζητήματος από τη  μεριά της κυβέρνησης για καθα-
ρά ιδιοτελείς και μικροπολιτικούς λόγους οδηγεί τη 
χώρα σε κατάσταση ακραίου διχασμού. Οι πολίτες 
έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να εκφράσουν με κά-
θε νόμιμο τρόπο τις απόψεις, τα συναισθήματα και 
τους προβληματισμούς τους χωρίς αυτό να γίνεται 
αντικείμενο κριτικής.

Του Μιλτιάδη Σαρηγιαννίδη
Επίκουρου Καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς 

Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η Συμφωνία της 17ης Ιουνίου 2018 στις Πρέσπες, 
χαρακτηρίστηκε επανειλημμένα ως έντιμος συμ-
βιβασμός που τερματίζει τον αλυτρωτισμό και 

προβλήθηκε ως ευκαιρία για την καλύτερη δυνατή και 
αμοιβαία επωφελή προοπτική για τις δύο χώρες. Βέβαια, 
τα παραπάνω συγκροτούν το αφήγημα με το οποίο επιχει-
ρείται η άμβλυνση των αντιδράσεων και η επικοινωνιακή 
υπεροχή απέναντι στις σοβαρές και εδραίες ενστάσεις 
και επιφυλάξεις που διατυπώνονται. Το κείμενο που θα 
εισαχθεί για έγκριση στο Κοινοβούλιο είναι ετεροβαρές 
και ανατρέπει τη πολιτική συνέπεια που είχαν επιδείξει οι 
ελληνικές κυβερνήσεις για περισσότερο από έναν αιώνα. 
Επιτρέπει την ανάπτυξη του αφηγήματος του «μακεδονι-
σμού» χάρη στο Άρθρο 7, καταλύει την κόκκινη γραμμή 
του erga omnes, καθώς δεν υπάρχει καμία αποτελεσμα-
τική διαβεβαίωση, ότι κάποια κράτη θα σταματήσουν να 
χρησιμοποιούν τον όρο «Δημοκρατία της Μακεδονίας», 
ενώ εισάγει μακεδονική ιθαγένεια/υπηκοότητα και γλώσ-
σα, σε ένα κράτος που κατά τα λοιπά θα χρησιμοποιεί την 
ονομασία «Βόρεια Μακεδονία», πράγμα σαφώς προτιμό-
τερο για τους γείτονές μας από την προσωρινή ονομασία 

πΓΔΜ. Επιπλέον, το πρόβλημα του ονοματολογικού δεν 
επιλύεται. Ο νομικός φορμαλισμός και τα πολιτικά ευ-
χολόγια δεν υποκαθιστούν τα ιστορικά γεγονότα και τις 
διιστάμενες αφηγήσεις, ακόμα και στο εσωτερικό των δύο 
κρατών. Αντίθετα, το πρόβλημα μεταφέρεται σε ένα νέο 
επίπεδο σύγκρουσης, όπου οι προκλήσεις και ο αλυτρωτι-
σμός θα εξακολουθήσουν να υφίστανται, πλέον όμως σε 
ένα πιο ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον για το γειτονικό μας 
κράτος. Πολύ δε περισσότερο, η Συμφωνία των Πρεσπών 
δεν χρειαζόταν για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην 
πΓΔΜ∙ στην πραγματικότητα ίσως αποτελέσει το όχημα για 
βαθιά πολιτική κρίση και διχασμό στην ελληνική κοινωνία 
και ενδεχομένως θα προκαλέσει αμηχανία στην εξωτερική 
μας πολιτική. Στον βαθμό που το ελληνικό Κοινοβούλιο 
είναι δέσμιο του πολιτικού παιγνίου για τη βιωσιμότητα 
της κυβέρνησης που διεξάγεται με όχημα τη Συμφωνία 
των Πρεσπών και η προσφυγή σε πρόωρες εκλογές δεν 
συνιστά επιλογή, τότε η διεξαγωγή δημοψηφίσματος 
αποτελεί μια λύση, η οποία όμως δεν εγγυάται την ομα-
λότητα, την κοινωνική ειρήνη και την εθνική ομοψυχία.
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Του Ιορδάνη Τσώτσου
Προέδρου Επιμελητηρίου Πέλλας

Η Συμφωνία των Πρεσπών ή το ορθό το προσύμ-
φωνο των Πρεσπών σε καμία περίπτωση δεν 
συμβάλει σε τίποτα από όσα θέλουν να προβάλ-

λουν οι κυβερνώντες. Το προσύμφωνο σε καμία περίπτω-
ση δεν συμβάλει στην προσέγγιση των δύο γειτονικών 
λαών δεν λύνει κανένα ζήτημα παρά προσβάλει κατάφορα 
την ιστορική μνήμη καθώς και το Εθνικό αίσθημα όλων 
των Ελλήνων και κυρίως των Βορειοελλαδιτών που ζουν 
και δραστηριοποιούνται στη Μακεδονία. Ουσιαστικά 
προκαλούνται φαινόμενα διεκδικήσεων και επεκτατι-
σμού σε βάρος της μοναδικής Μακεδονίας δηλαδή της  
Ελληνικής αφού ο όρος Βόρεια υπονοεί ότι υπάρχουν και 
η Νότια. Οι αλυτρωτικές προθέσεις και η παραχάραξη 
της ιστορίας από τους γείτονες είναι έκδηλες και παρα-
κολουθούμε συνεχώς δηλώσεις κορυφαίων παραγόντων 
τους περί ενοποιήσεως της Μακεδονίας και εξόδου στη 
θάλασσα. Το ότι εκχωρήθηκε η γλώσσα και η Εθνότητα 

ως αμιγώς Μακεδονική χωρίς υποχρέωση σύνθετης ανα-
φοράς αυτό από μόνο του δίνει τη δυνατότητα στη ΦΥ-
ΡΟΜ να χρησιμοποιεί το ένα μόνο μέρος του ονόματος 
και να αυτοπροσδιορίζονται Μακεδόνες ως σφετεριστές  
του ονόματος και της ιστορίας μας. Μεγάλο πρόβλημα 
θα συναντήσουμε και στο επιχειρηματικό επίπεδο με 
άμεση επίπτωση στην Ελληνική Οικονομία με την εμπο-
ρική χρήση του ονόματος Μακεδονία αφού τίποτα δεν 
είναι ξεκάθαρο στη χρήση του όρου και θα αποτελέσει 
ξεχωριστό σημείο διαπραγμάτευσης εκ των υστέρων. Η 
Ελλάδα με τις υποχωρήσεις που κάνει με τόση ευκολία 
δίνει την εντύπωση του κράτους που σε κάθε πίεση του 
διεθνούς παράγοντα είναι πρόθυμη να κάνει κάθε δυνατή 
υποχώρηση. Με κάθε τρόπο θα πρέπει να προστατευτεί 
η ταυτότητα μας, η ιστορία μας και η πολιτιστική μας 
κληρονομιά. Λέμε όχι σε μία επιβλαβή συμφωνία για 
τον τόπο μας που προσβάλλει το εθνικό μας αίσθημα.

Της Φωτεινής Μπέλλου
Επίκουρου καθηγήτριας Διεθνών Σχέσεων

Έδρα UNESCO Γυναίκες, Ειρήνη και 
Ασφάλεια στο Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΜΑΚ

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια άδικη συμ-
φωνία. Με τον τρόπο που διατυπώνει τον 
προσδιορισμό του ονόματος της χώρας ακρο-

βατώντας με διπλές διατυπώσεις του όρου «Μακεδο-
νία», στην επικράτεια της χώρας (άρθ.7) αλλά και της 
ταυτότητας και της γλώσσας, στην πράξη καταστρατη-
γεί, όχι απλώς ιστορικά και πολιτιστικά δεδομένα της 
περιοχής, αλλά και την ίδια την «νέα» ονομασία της, ως 
«Βόρεια Μακεδονία». Αν και υπάρχει μια εξαιρετικά 
δυναμική διεθνοπολιτική ανάγκη για την επίτευξη 
μιας συμφωνίας η οποία θα αποκαταστήσει, επιτέ-
λους, τις σχέσεις της Ελλάδας τόσο με τη γειτονική 
χώρα όσο και με τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκα-
νίων αλλά και ευρύτερα, αυτή η ανάγκη δεν οφείλει 
να συμπαρασύρει ιστορικές αλήθειες και πολιτιστικές 
πραγματικότητες μέσα από την επισφράγιση ενός 
καταιγισμού αναληθών αφηγηματικών κατασκευ-
ών. Η αναφορά στον χαρακτηρισμό «Βόρεια Μακε-
δονία» όφειλε να εισχωρήσει σε όλες τις αναφορές 
εσωτερικές και εξωτερικές για την γειτονική χώρα. 

Να αφορά, τόσο τις Διεθνείς της Σχέσεις όσο και 
τον χαρακτήρα της εσωτερικής της διακυβέρνησης 
και τους ανθρώπους της. Αυτό, ίσως να διευθετούσε 
μια επίσης δύσκολη κατάσταση η οποία θα προκύ-
ψει, αν η διεθνής συμφωνία κυρωθεί και επικυρωθεί 
από την Ελλάδα, λόγου χάρη σχετικά με το εμπορικό 
σήμα «Μακεδονικό». Η πρόβλεψη στη συμφωνία 
που ορίζει ότι αυτά τα ζητήματα θα διευθετηθούν 
από τους ενδιαφερόμενους φορείς των δυο μερών σε 
επίπεδο διαιτησιών ή διμερών διευθετήσεων, στην 
ουσία επισημοποιεί ακόμα μια διελκυστίνδα, η οποία 
δεν δείχνει να υπόσχεται την περαιτέρω αγαστή επι-
χειρηματική συνεργασία των δύο χωρών. Αξίζει να 
υπογραμμιστεί ότι η απουσία μιας συμφωνίας είναι 
εις βάρος της Ελλάδας. Ωστόσο, οι διεθνείς σχέσεις 
ιστορικά δείχνουν, ότι μια συμφωνία που επιδέχεται 
πολλές παράλληλες ερμηνείες, ο χρόνος την καθιστά 
επικίνδυνη και δημιουργεί μια επίφαση περιφερει-
ακής σταθερότητας. Άλλωστε, οι Διεθνείς Σχέσεις 
των Βαλκανικών κρατών το έχουν ήδη επιβεβαιώσει.

Του Σπύρου Στεκούλη
Στελέχους 

Αναπτυξιακής Εταιρίας

Tου Ανδρέα Παπαμιμίκου 
Δικηγόρου-πρώην γραμματέα ΝΔ

Η Συμφωνία των Πρεσπών φιλοδοξούσε να λύσει 
το χρονίζον επί έναν και παραπάνω αιώνα «μα-
κεδονικό ζήτημα». Ένα ζήτημα που φαινόταν 

να έχει λυθεί στα τέλη του 19ου αι., με την Συνθήκη του 
Βερολίνου, αλλά έμεινε «ζωντανό», υποδαυλιζόμενο από 
τους βαλκανικούς (σλαβικούς) εθνικισμούς, αρχικά, που 
τους «αγκάλιασαν» κομμουνιστικές ιδεοληψίες και πολι-
τικές αργότερα. Η λύση θα έπρεπε να έλθει στη βάση της 
ευρύτερης εθνικής συνεννόησης (όπως γινόταν πάντοτε 
μέχρι τώρα). Αλλά προτιμήθηκε η μυστική, κομματική 
διπλωματία, με προφανείς στόχους την ενίσχυση στο 
εσωτερικό των ακραίων εθνικιστικών φωνών – και την 
επικαρπία της κονιορτοποίησης των «παλαιών» κομμάτων 
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Συμφωνία των Πρεσπών επιλύει, σε 
συμφωνία με την εθνική γραμμή, μόνον το ονοματολο-

γικό – αφήνει, όμως, στον μέλλοντα χρόνο και στις τότε 
πολιτικές συγκυρίες και συσχετισμούς πολλές κρίσιμες 
πλευρές ταυτοτικών ζητημάτων. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι ποτέ μέχρι τώρα δεν υπήρξε «μακεδονική γλώσσα» 
ή εθνότητα: σλαβομακεδονική έλεγαν τη γλώσσα τους 
ακόμη και οι ίδιοι που την μιλούσαν, ενώ αισθάνονταν 
Έλληνες, Βούλγαροι ή Σέρβοι, δίχως να λείπουν από την 
γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον μέχρι τον σχηματι-
σμό των εθνικών κρατών, οι Αλβανοί, οι μωαμεθανοί, 
οι Εβραίοι, οι Βλάχοι. Η τυχοδιωκτική και ανερμάτιστη 
διπλωματία και συνολικότερη πολιτική της υφιστάμενης 
κυβέρνησης οδηγεί καθημερινά την Ελλάδα σε χειρότε-
ρα αδιέξοδα. Η μεγαλύτερη υπηρεσία της υπάρχουσας 
Βουλής θα ήταν να άρει την εμπιστοσύνη της προς την 
κυβέρνηση και να οδηγήσει άμεσα την χώρα σε εκλογές.

Πιστεύω πως τα εθνικά θέματα πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται με βάση την κατανόηση του διεθνούς 
περιβάλλοντος και το ρεαλισμό και όχι με το θυ-

μικό, τις εύκολες λέξεις του υπερθεματισμού ή του ανα-
θεματισμού ή τους κομματικούς υπολογισμούς. Ο δρόμος 
προς την κόλαση είναι σπαρμένος ακόμη με τις καλύτερες 
προθέσεις και η ελληνική ιστορία έχει αποδείξει πως μόνο 
η σύνεση και η ομόνοια υπηρετεί το καλό της Πατρίδας. 
Μια τέτοια, εθνικά ωφέλιμη, ματιά στους σημερινούς και-
ρούς, προκρίνει την εφαρμογή της πολιτικής απέναντι στα 
Σκόπια όπως διατυπώθηκε από τον  Κώστα Καραμανλή, 
ενθαρρύνει και εργάζεται για την ανάπτυξη  καλών σχέσε-
ων και συνεργασίας με τη γείτονα χώρα, και προωθεί την 

ένταξή της σε όλους τους δυτικούς θεσμούς. Ευημερία, 
σταθερότητα και ειρήνη στα Βαλκάνια είναι προς το συμ-
φέρον όλων. Όμως, η συμφωνία των Πρεσπών, δυστυχώς, 
δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς της γιατί δεν αντιμετω-
πίζει το μείζον που είναι ο αλυτρωτισμός των γειτόνων μας 
και έτσι δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανεξέλεγκτης έξαρσής 
του στο προσεχές μέλλον. Κι αυτός είναι ένας συμβιβασμός 
όχι μόνο σε βάρος του εθνικού συμφέροντος αλλά και σε 
βάρος όλων των Βαλκανίων που δεν μπορεί να γίνει απο-
δεκτός. Αυτή είναι η μεγάλη και ουσιώδης αδυναμία της 
συγκεκριμένης συμφωνίας. Κανένα κακό δεν ξορκίζεται 
ούτε αντιμετωπίζεται απλώς επειδή θα κάνουμε πως δεν 
το βλέπουμε. Το τίμημα είναι πάντοτε οδυνηρό.
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Του Παύλου Σιλβιστόπουλου 
Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας και 
μέλους της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ποταμιού

Οι διμερείς συμφωνίες είναι δύσκολο να κριθούν 
αντικειμενικά τη στιγμή που υπογράφονται. 
Αυτό γιατί τα όποια θετικά ή αρνητικά σημεία 

φαίνονται μόνο στην ωρίμανσή τους και στην εφαρμογή 
τους στη πράξη. Αυτό που σήμερα φαίνεται θετικό μπο-
ρεί να εξελιχθεί σε καταστροφικό σε βάθος χρόνου. Η 
Συμφωνία των Πρεσπών είναι το αποτέλεσμα μιας προ-
σπάθειας εξεύρεσης λύσης στο Μακεδονικό Ζήτημα, το 
οποίο είναι μέρος του ευρύτερου Ανατολικού Ζητήματος 
που χρονολογείται στα χρόνια της πτώσης της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Η διαχείριση από την κυβέρνηση Συριζα-
νελ υπήρξε προβληματική κυρίως γιατί δεν επεδίωξε την 
συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, αλλά και 
διότι εργαλειοποίησε ένα σοβαρό θέμα της εξωτερικής 
πολιτικής προς όφελος της. Δυστυχώς, η Συμφωνία που 

θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για εθνική ομοψυ-
χία και εφαλτήριο για μια περίοδο συναίνεσης και εθνι-
κής ανάτασης, μετατράπηκε σε μέσο χειραγώγησης της 
κοινής γνώμης καλλιεργώντας τον διχασμό της ελληνικής 
κοινωνίας. Το τοξικό κλίμα που παρατηρούμε τις τελευ-
ταίες μέρες στο Εθνικό Κοινοβούλιο με τις αποστασίες 
βουλευτών και την όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης 
δημιουργεί συνθήκες πολιτικής ανωμαλίας οι οποίες δεν 
ευνοούν την υπογραφή μιας τόσο σημαντικής Συμφωνίας 
για τα εθνικά μας θέματα. Η κυβέρνηση έχει χάσει την 
ηθική, τουλάχιστον, νομιμοποίηση που απαιτείται για την 
ψήφιση της Συμφωνίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η 
μόνη λύση είναι η προσφυγή στις κάλπες δίνοντας έτσι 
την ευκαιρία σε μια νέα κυβέρνηση να διαχειριστεί την 
εξωτερική πολιτική της χώρας με περισσότερες αξιώσεις.

Του Θανάση Εξαδάκτυλου 
Ιατρού, τ. προέδρου Ιατρικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης

Μετά από δεκαετίες αναιτιολόγητα αναπά-
ντητης στο διεθνές περιβάλλον προπα-
γάνδας της άλλης πλευράς, οποιαδήποτε 

συμφωνία θα ήταν εξ ορισμού επώδυνη. 
Η ελληνική αποδοχή ως μακεδονικής, της βουλγα-
ρικής γλώσσας που επεβλήθη δια της βίας στους 
πληθυσμούς της περιοχής και η αναγνώριση ως 
μακεδόνων, των Σλάβων, διαστρεβλώνουν την ελ-
ληνική ιστορία και θα αποτελέσουν την αρχή μελ-
λοντικών προβλημάτων. 
Η παράλειψη αναφοράς σε πληθυσμούς ελληνικής 
καταγωγής και συνείδησης  που κατοικούν στη χώ-

ρα, και τους οποίους συστηματικά οι γείτονες δεν 
καταγράφουν τα τελευταία χρόνια, είναι επίσης 
εγκληματική. Η αναστροφή των τετελεσμένων που 
δυστυχώς υφίστανται πλέον, μπορεί να προέλθει 
μόνο με εθνικό σχεδιασμό και σε βάθος χρόνου. 
Αυτό θα απαιτήσει κατ ’ελάχιστο πολλά χρήματα 
κι ας ελπίσουμε να αρκέσουν αυτά, διότι ιστορικά 
οι Έλληνες το δίκιο μας το κερδίζαμε με θυσίες. 
Η Βουλή που επέτρεψε την υπογραφή της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών, διέπραξε εθνική μειοδοσία 
και η Βουλή που θα την επικυρώσει θα διαπράξει 
εθνικό άγος.

Του Δημήτρη Μπρούσα  
Γενικού Γραμματέα Εργατικού Κέντρου 

Θεσσαλονίκης, Προέδρου ΔΑΚΕ Ιδιωτικού 
Τομέα Θεσσαλονίκης

Η σημερινή κυβέρνηση χρησιμοποιώντας όλα 
τα μέσα και όλες τις μεθόδους, επιχειρεί να 
κυρώσει την επαίσχυντη Συμφωνία των Πρε-

σπών. Μία Συμφωνία  που είναι  κάκιστη για την ελ-
ληνική πλευρά. Όχι απλά δεν λύνει προβλήματα αλλά, 
αντιθέτως, επιδοτεί τον Σκοπιανό αλυτρωτισμό - μεγα-
λοϊδεατισμό, απεμπολεί την ιστορία της Μακεδονίας 
αλλά και τις θυσίες όλων όσων αγωνίσθηκαν και θυ-
σιάστηκαν για την διατήρηση της ελληνικότητάς της, 
και παραδίδει αμαχητί οικονομικά κεκτημένα στους 
γείτονες μας. Η κύρωσή της  ελλοχεύει  εθνικούς και 
οικονομικούς κινδύνους. Παραχωρεί και παραδίδει  το 
δικαίωμα της «Μακεδονικής ταυτότητας και Μακεδονικής 
γλώσσας». Προβλέπει τη σύσταση επιτροπών για αλλαγή 
των βιβλίων της Ιστορίας. Απαγορεύει κάθε συγκέντρωση 
και αναφορά για τη Μακεδονία. Παραχωρεί το  δικαίωμα 
εκμετάλλευσης της ελληνικής Α.Ο.Ζ . Όλα τα εμπορικά 
σήματα με το λογότυπο της Μακεδονίας, θα παραπέ-
μπουν στο γειτονικό κράτος, μιας και θα συνοδεύονται 
από τη σημαία των Σκοπίων. Θα πρέπει να επιλυθούν 

προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, που αφορούν τα 
εμπορικά σήματα για τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευ-
σης  και τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης . Στο πλαίσιο 
αυτό, χιλιάδες επιχειρήσεις από την Ελλάδα, αλλά κυρίως 
από την Μακεδονία κινδυνεύουν να υποστούν  ανυπο-
λόγιστες οικονομικές ζημίες. Είναι μια Συμφωνία που 
«ανακαλύπτει το έθνος των Μακεδόνων», «εφευρίσκει 
την Μακεδονική γλώσσα» (σε αντιπαράθεση με την αρ-
χαία τοπική ελληνική μακεδονική διάλεκτο αντίστοιχη 
των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων), αποδέχεται να 
επανακαθορισθεί η διεθνώς αναγνωρισμένη ιστορία 
της Μακεδονίας, με βάση τη σκοπιανή “μυθοπλασί-
α”και τέλος παραδίδει οικονομικά ελληνικά κεκτημέ-
να. Είναι μια επαίσχυντη συμφωνία που νομιμοποιεί 
την παραχάραξη της ιστορίας. Είναι μια συμφωνία, 
η οποία βρίσκει αντίθετη τη συντριπτική πλειοψηφία 
των Ελλήνων. Επειδή η ιστορία δεν διαγράφεται, δεν 
παραγράφεται και δεν ξαναγράφεται, η Βουλή των Ελ-
λήνων θα πρέπει με αίσθημα ευθύνης να καταψηφίσει 
την Συμφωνία των Πρεσπών.

Του Γεωργίου Θ. Παυλίδη
Καθηγητή Ψυχολογίας και Μαθησιακών 

Δυσκολιών, 
Εφευρέτη νέων τεχνολογιών

Η παράδοση Ονόματος της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ όχι 
μόνον δεν θα φέρει ειρήνη, αλλά και πιθανό-
τατα θα οδηγήσει στο μέλλον σε πολέμους, δι-

ότι μέσω του Ονόματος οι Σκοπιανοί θα διεκδικήσουν 
τα εδάφη μας.  Διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και η 
Γιουγκοσλαβία και επακολούθησαν οι γνωστοί πόλε-
μοι.  Όταν θα διαλυθεί η ΕΕ, θα μας πλήξει η ίδια 
πολεμική Συμφορά. Όταν ακούμε ΒΟΡΕΙΑ – ΝΟΤΙΑ 
ΚΟΡΕΑ, αυτομάτως σκεπτόμαστε ότι είναι ο ίδιος λα-
ός, ΚΟΡΕΑΤΕΣ που έχουν την ίδια Καταγωγή, μιλούν 
την ίδια Γλώσσα και έχουν την ίδια Παράδοση, αλλά 
προσωρινά είναι χωρισμένοι σε 2 όμορα κράτη. Αντι-
στοίχως, στο μυαλό των ξένων, οι ΒΟΡΕΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΕΣ έχουν κοινή Καταγωγή, Γλώσσα και Παράδοση με 
τους άλλους ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ που ζουν σε όμορες χώρες, 
π.χ. Ελλάδα, Βουλγαρία.   Έτσι στη διεθνή κοινή γνώμη 
εμείς οι Μακεδόνες που ζούμε στην Ελλάδα, θα είμαστε 

οι Αλύτρωτοι ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ. Οι Σκοπιανοί επιθυμούν να 
μπουν στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ.  Όμως, εμείς παραδίδο-
ντάς τους την Καταγωγή μας, τη Γλώσσα και την Ιστορία 
μας, μέσω του Ονόματος τους παραδίδουμε και την γη 
της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ.  Δυστυχώς, οι ισχυροί πιέζουν 
αυτούς που γνωρίζουν ότι για το προσωπικό τους συμ-
φέρον είναι πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά 
τους. Οι Έλληνες Υπερηφανευόμαστε για την Αυτοθυσία 
του ΛΕΩΝΙΔΑ και των 300 για το κοινό καλό, όμως Ντρε-
πόμαστε για τον Φίλαυτο ΕΦΙΑΛΤΗ. Ο καθένας μας έχει 
την ευθύνη των πράξεών του, αλλά κυρίως αυτοί που θα 
αποφασίσουν εκ μέρους μας για την παράδοση-ξεπού-
λημα ή όχι της Μακεδονίας μας, έχουν την πραγματική 
Ευθύνη, δηλαδή οι 300 της Βουλής και ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας.   Τους περιμένουμε να τιμήσουν τους θε-
σμούς που εκπροσωπούν και να μην Παραδώσουν-Ξε-
πουλήσουν την Μακεδονία μας.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα με ψήφισμά του, ήδη από το καλοκαίρι του 2018, τοποθετήθηκε 
αρνητικά έναντι της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εξακολουθεί να εκτιμά πως θα είναι επιζήμια για την Ελλάδα, εάν επικυρωθεί από την ελληνική 
Βουλή. Παρότι η σύνθετη ονομασία που επιλέχθηκε τυπικά είναι erga omnes, ωστόσο με άλλα άρθρα της συμφωνίας αναιρείται και εν τέλει 

γίνονται αποδεκτές από ελληνικής πλευράς η χρήση του όρου «Μακεδονία» ως ταυτόσημου με την επικράτεια της γείτονος και η ονομασία της υπηκοότητας των πολιτών της ως «μα-
κεδονικής». Ο συνδυασμός αυτός δίνει στην ΠΓΔΜ απεριόριστη πρόσβαση στη μακεδονική κληρονομιά, παρά την ύπαρξη περιοριστικών όρων περί αρχαιότητας. Εξάλλου, η αποδοχή 
εκ μέρους της ΠΓΔΜ ότι η «μακεδονική» γλώσσα εντάσσεται στην οικογένεια των νοτιοσλαβικών γλωσσών δεν συνιστά κάποια υποχώρηση εκ μέρους της, γιατί ουδέποτε ισχυρίστηκε 
ότι η επίσημη γλώσσα της έλκει την καταγωγή της από την αρχαία ελληνική μακεδονική διάλεκτο. Η Συμφωνία των Πρεσπών ακυρώνει την πολυετή επένδυση από ελληνικής πλευράς 
τεράστιου πολιτικού κεφαλαίου, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για την προάσπιση της ιστορίας της Μακεδονίας.

Η εξεύρεση λύσης -και μάλιστα ελληνικής αποδοχής- για την οριστική ονομασία της ΠΓΔΜ ήταν ζητούμενο για τα Σκόπια και όχι για την 
Αθήνα. Μετά από 25 χρόνια αδιέξοδων διαπραγματεύσεων, η Ελλάδα είχε χάσει στη διεθνή σφαίρα όσο πολιτικό κεφάλαιο της ανα-
λογούσε. Δεν υπήρχε λόγος περαιτέρω υποχώρησης. Το αδιέξοδο της διπλωματίας δεν οφειλόταν στην έλλειψη τόλμης ή ευφυίας. Η 

Αθήνα δεν μπορούσε να αναγνωρίσει ένα μακεδονικό έθνος δίπλα στον δικό της μακεδονικό πληθυσμό, ασχέτως της ονομασίας του γειτονικού 
κράτους, για την οποία πάντοτε υπήρχαν προτάσεις και συζητήσιμες λύσεις. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν αποτελεί έναν έντιμο συμβιβασμό, 
διότι με άρθρα της ακυρώνεται το erga omnes και η σημασία της μικτής ονομασίας, που τόσο διατυμπανίστηκε. Η ονομασία υπηκοότητας, 
γλώσσας και εθνότητας συνάμα ως «μακεδονικών», δίνει στους γείτονες, απεριόριστη πρόσβαση στη μακεδονική κληρονομιά συνολικά και μά-
λιστα με την υπογραφή μας. Ούτε αποτελεί η Συμφωνία αυτή ουσιαστική συμβολή στην προσέγγιση των δύο γειτονικών λαών. Δεν επιλύει τη 
διαφωνία. Προσπαθώντας να δώσει ίσο βάρος σε δύο απολύτως αντιφατικές ιστορικές εκδοχές, παραβιάζει την κοινή λογική, αφού αναγνωρίζει 
ότι αμφότερες είναι κατ’ όνομα «μακεδονικές» και εκατέρωθεν αποδεκτές. Παραβιάζει, επίσης, βασικές επιστημονικές θέσεις, στις οποίες η 
χώρα μας ήταν ταγμένη από τον 19ο αιώνα.

Το Βόρεια Μακεδονία είναι μια καλή λύση ονόματος. Εμπεριέχει γεωγραφικό προσδιορισμό όπως ζητούσαμε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι 
μέχρι σήμερα το «Μακεδονία» χρησιμοποιεί ολόκληρος ο κόσμος πλην ημών. Το Σλαβομακεδονία της λύσης Πινέιρο που είχε φθάσει 
πολύ κοντά στο να συμφωνηθεί μεταξύ Μητσοτάκη και Γκλιγκόρωφ 30 χρόνια πριν, ήταν αυτό που αντιπροσώπευε τους γείτονες και 

δεν άφηνε ερωτηματικά σχετικά με ιστορία, γλώσσα ή εθνότητα. Δυστυχώς Έλληνες πολιτικοί για προσωπικό όφελος έριξαν ή συνέβαλαν στο να 
πέσει η κυβέρνηση και μαζί της η πιθανή τότε λύση. Η σημερινή κυβέρνηση, πιεζόμενη αφόρητα από ξένες, προχώρησε σε υπογραφή συμφω-
νίας χωρίς να ενημερώσει κανένα κόμμα της Βουλής ούτε καν το συγκυβερνών! Αυτή η συμπεριφορά του «αποφασίζομεν και πράττομεν» είναι 
απαράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική. Το Βόρεια Μακεδονία, οι αλλαγές συντάγματος, η αφαίρεση αγαλμάτων είναι όλα καλά. Η αναγνώριση 
όμως μακεδονικού έθνους και γλώσσας είναι εγκληματικά ανιστόρητη και θα ανοίξει νέο κεφάλαιο αντιπαραθέσεων. Δεν πρέπει όμως ποτέ να 
ξεχνάμε ότι την χρήση του ονόματος Μακεδονία στον Τίτο ελληνική κυβέρνηση την επέτρεψε, ελληνικές κυβερνήσεις φρόντισαν ή ανέχθηκαν 
την μείωση της σημασίας της ιστορίας τόσο του Φιλίππου όσο και του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα βιβλία ιστορίας μας και δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ 
για την προπαγάνδα των γειτόνων. Αυτά τα λάθη πάντα πληρώνονται.

Εδώ και δεκαετίες, το Μακεδονικό ζήτημα ήταν ένα αγκάθι στην εξωτερική μας πολιτική που αντιμετωπιζόταν με τακτικές που δεν συ-
νάδουν με την πολιτική διαλόγου που είθισται να γίνεται μεταξύ δημοκρατικών χωρών. Βεβαίως, η άλλη πλευρά διοικούνταν από κυβερ-
νήσεις που δεν έδιναν κανένα απολύτως περιθώριο για δίκαιες διαπραγματεύσεις: εθνικισμός, αλυτρωτισμός και λαϊκισμός εμπόδιζαν τις 

δύο χώρες να συνομιλήσουν και να βρουν λύσεις. Βασικός κανόνας για την έκβαση επιτυχημένων δημοκρατικών διαπραγματεύσεων είναι να μην 
υπάρχουν νικητές και ηττημένοι και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με ειλικρινείς προσπάθειες και από τις δύο πλευρές. Κρίνω ότι και οι δύο χώρες 
κινούνται το τελευταίο διάστημα σε αυτή την τροχιά. Θα ήθελα να τονίσω τη μεγάλη σπουδαιότητα που θα έχει η επίλυση του Μακεδονικού στις 
διμερείς σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα, δημιουργώντας ένα ευρύ πεδίο δραστηριότητας. Ειδικότερα η δυνατότητα διευρυμένης πολιτιστικής 
συνεργασίας θα έχει εξαιρετικά θετικές προοπτικές, καθώς ο πολιτισμός είναι αυτός που διαχρονικά ενώνει.

Το βασικό πρόβλημα είναι πως το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Με ελιγμούς και παρακάμψεις δόθηκε μια «ψευδολύση» που προσβάλλει 
εντέλει, την ιστορία και την ταυτότητα και των δύο χωρών. Και στέκομαι στην Ιστορία, με γιώτα κεφαλαίο. Μια ιστορία, που όχι μόνο δε 
γράφεται σωστά αλλά δε γράφεται καν. Αποσιωπάται. Κι αυτό είναι και σημάδι των καιρών. Ζούμε μια αδράνεια και τα πράγματα περνάνε 

απλώς για να περνάνε. Αυτή η συμφωνία όμως δεν παύει να αποτελεί μια λύση που τελειώνει έναν μαραθώνιο χρόνων, όμως ως ένας νέος άν-
θρωπος που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει σ’ αυτήν την πόλη ανησυχώ κι αναρωτιέμαι: Αυτή η παραχώρηση δίνει το βήμα για να παραχωρήσουμε 
κι άλλα στο μέλλον; Πού είναι το όριο; Αυτά πρέπει να αναρωτηθεί η ελληνική Βουλή πριν πάρει τις αποφάσεις της.

Του Βασίλη Κ. 
Γούναρη

Καθηγητή Ιστορίας 
Νεοτέρων Χρόνων 

ΑΠΘ

Όταν γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες για το πώς οι ίδιοι οι κυβερνώντες της γειτονικής μας χώρας και οι πολίτες της αντιλαμβάνονται 
στην πραγματικότητα την εθνική τους καταγωγή, νομίζω πως οι όποιες επεξηγήσεις τίθενται στο άρθρο 7 της Συμφωνίας των Πρεσπών 
για την έννοια του «Μακεδόνα», δεν θα αγγίξουν ούτε τους ίδιους ούτε και τη διεθνή κοινότητα, και θα καταλήξουν να αφορούν μόνο 

τις μεταξύ Ελλάδας και πΓΔΜ σχέσεις. Καμία ξένη αρχή όταν ενώπιόν της θα έχει πρόσωπο που συστήνεται ως «Μακεδόνας», δεν θα υπεισέρ-
χεται στις επεξηγήσεις που αποτυπώνονται στη Συμφωνία των Πρεσπών. Κατά τη γνώμη μου, η εν λόγω Συμφωνία εκτός από την αναγνώριση 
της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνότητας που αναγνωρίζει στο κράτος της πΓΔΜ, διασφαλίζει ουσιαστικά και το δικαίωμα αυ-
τοπροσδιορισμού των πολιτών της ως «Μακεδόνων». Γεγονός που εμπεδώνεται και από την πείσμονα επιμονή τους στη χρήση διαφορετικής 
ονομασίας για το όνομα του κράτους τους από αυτήν των πολιτών του. Κατά τη γνώμη μου, η Συμφωνία των Πρεσπών έχει οδηγήσει αμφότερες 
τις κοινωνίες σε όξυνση και διχασμό, επιτείνοντας και όχι διευθετώντας τα παλιά προβλήματα, ενώ σε ορισμένες διατάξεις της ενυπάρχουν ση-
μεία των οποίων δεν αποτιμήθηκαν οι συνέπειες  που θα επιφέρει η εν τη πράξη εφαρμογή τους.
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