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Το ζήτημα του ονόματος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) ή «Δημοκρατίας της Μακεδονίας» κατά το 

τότε συνταγματικό όνομα της χώρας, απασχόλησε την ελληνική εξω-

τερική πολιτική για σχεδόν τρεις δεκαετίες, καταναλώνοντας μεγάλο 

διπλωματικό και πολιτικό κεφάλαιο, όχι πάντα με τον πιο αποδοτικό 

τρόπο. Η εύρεση μιας διεξόδου αποδείχθηκε πολύπλοκη, αφενός λόγω 

των διαστάσεων του προβλήματος, που δεν περιορίζονταν στη διμερή 

ονοματολογική διαφορά αλλά ενέπλεκαν ιστορικές, νομικές και πολι-

τικές παραμέτρους και αφετέρου λόγω της βαθιάς συναισθηματικής 

φόρτισης που το Μακεδονικό προκαλεί ακόμα και σήμερα στο μεγα-

λύτερο μέρος της κοινωνίας, εκατέρωθεν των συνόρων. Μία άλλη πα-

ράμετρο αποτελούν οι βλέψεις των γειτονικών κρατών, όπως η Αλβα-

νία και η Βουλγαρία, τα οποία επηρεάζονται από τις εξελίξεις καθώς 

και των ΗΠΑ που επιδιώκουν τη μείωση της ρωσικής επιρροής στην 

περιοχή. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια μιας αμφι-

λεγόμενης «μακεδονικής» εθνικής ταυτότητας με αναθεωρητικό χαρα-

κτήρα, που αποκρυσταλλώθηκε στα μέσα του 20ού αι. προσλαμβάνο-

ντας πολλά στοιχεία από τους γύρω λαούς, έδωσαν τροφή για την ά-

νοδο του εθνικισμού ένθεν κακείθεν, οξύνοντας πάθη που ανάγονται 

στην περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Ωστόσο, η κυβερνητική αλλαγή των τελευταίων ετών στα Σκόπια 

και την Αθήνα, οδήγησε στη Συμφωνία των Πρεσπών (ΣτΠ) που υπε-

γράφη στις 17 Ιουνίου 2018. Πρόκειται για ένα κείμενο 20 σελίδων, το 
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οποίο αποτυπώνει τους όρους διευθέτησης «της διαφοράς περί το ό-

νομα, των εκκρεμών θεμάτων που σχετίζονται με αυτό και εμπέδωση 

σχέσεων καλής γειτονίας».1 

Ορισμένα από τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι η μετονομα-

σία της ΠΓΔΜ σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, για κάθε 

χρήση, η αναγνώριση της μακεδονικής ιθαγένειας στους πολίτες της, η 

αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας ως ανήκουσα στην οικογένεια 

των Νότιων Σλαβικών γλωσσών, καθώς και η σαφής επισήμανση του 

ελληνικού χαρακτήρα της αρχαίας Μακεδονίας. Η καθοριστική πτυχή 

της ΣτΠ είναι ότι επέβαλε την τροποποίηση του Συντάγματος της Βό-

ρειας Μακεδονίας, έτσι ώστε να συμφωνεί με το γράμμα και το πνεύμα 

της, απαλείφοντας ταυτόχρονα αναφορές αναθεωρητικού χαρακτήρα 

περί «μακεδονικής μειονότητας» στην ελληνική Μακεδονία. Με την 

ολοκλήρωση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ανοίγει διάπλατα ο 

δρόμος για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την 

Ε.Ε. 

Η ΣτΠ έγινε δεκτή με πολύ θετικές αναφορές από τον ξένο Τύπο.2 

Το ίδιο συνέβη και με τη διεθνή κοινότητα, η οποία –ελλείψει στρατη-

γικής επικοινωνίας– αδυνατούσε να κατανοήσει τις ελληνικές θέσεις. 

Ωστόσο, στο εσωτερικό της Ελλάδας, η ΣτΠ προκάλεσε θύελλα αντι-

δράσεων από την αντιπολίτευση, και κυρίως από το κόμμα της Νέας 

Δημοκρατίας,3 το οποίο έκανε ευθέως λόγο για «μειοδοσία».4 Η ανταλ-

λαγή επιχειρημάτων, εν όψει της κύρωσης της Συμφωνίας από το ελ-

ληνικό Κοινοβούλιο (25 Ιανουαρίου 2019), πέρασε και στο χώρο των 

εκδόσεων, καθώς διάφορα συγγράμματα κυκλοφόρησαν με σκοπό να 

 
1 Η ΣτΠ βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, kathi-

merini.gr/resources/article-files/symfwnia--2.pdf. Τελευταία πρόσβαση: 10 Απριλίου 

2019. 
2 Βλ. ενδεικτικά “Mazedonien soll künftig ‘Republik Nord-Mazedonien’ heißen,” 

Spiegen Online, 12 Ιουνίου, 2018, www.spiegel.de/politik/ausland/mazedonien-soll-

kuenftig-nord-mazedonien-heissen-namensstreit-mit-griechenland-a-1212589.html· 

Marc Santora και Aleksandar Dimishkovski, “Macedonia Moves Ahead With Name 

Change, Helping Its NATO Bid,” New York Times, 19 Οκτωβρίου, 2018, www.ny-

times.com/2018/10/19/world/europe/macedona-greece-name.html.  
3 «Κυριάκος: Η Συμφωνία αποτελεί εθνική ήττα – Δικαίωμα βέτο στην ένταξη 

Σκοπίων σε ΕΕ», Εθνικός Κήρυκας, 25 Ιανουαρίου, 2019, www.ekirikas.com/ 

κυριάκος-η-συμφωνία-των-πρεσπών-αποτε/.  
4 Βλ. τις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Μάκη Βορίδη, από το 

βήμα του Κοινοβουλίου. «Έχουμε κυβέρνηση εθνικής μειοδοσίας, τόνισε ο Μ. 

Βορίδης», Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 25 Ιανουαρίου, 2019, 

www.ana-mpa.gr/home/article/328366/.  

http://www.nytimes.com/2018/10/19/world/europe/
http://www.nytimes.com/2018/10/19/world/europe/
https://www.nytimes.com/2018/10/19/world/europe/macedona-greece-name.html
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διαφωτίσουν την κοινή γνώμη και να υποστηρίξουν τη μία ή την άλλη 

πλευρά. 

 

Το παρόν κείμενο σχολιάζει τρεις εκδόσεις με σαφές πολιτικό στίγμα: 

πρώτον, το βιβλίο του δημοσιογράφου Νίκου Στέφου με τίτλο Ώρα Ελ-

λάδος, Βουκουρέστι… (Αθήνα: Έναστρον, 2018). Δεύτερον, το βιβλίο 

που έγραψαν από κοινού ο καθηγητής Άγγελος Συρίγος (Πάντειο) και 

ο καθηγητής Ευάνθης Χατζηβασιλείου (ΕΚΠΑ) με τίτλο Η Συμφωνία 

των Πρεσπών για το Μακεδονικό (Αθήνα: Πατάκης 2018). Τρίτον, το 

βιβλίο του καθηγητή Σπυρίδωνα Σφέτα (ΑΠΘ) Οι μεταλλάξεις του Μα-

κεδονικού–Ο μακρύς δρόμος προς τις Πρέσπες (Αθήνα: Σιδέρης, 2018).  

Το βιβλίο του Στέφου αποτελεί μια καταγραφή των διεργασιών α-

ναφορικά με την πρόσκληση της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, την περίοδο που 

προηγήθηκε της Συνόδου του Βουκουρεστίου (Απρίλιος 2008), ω-

στόσο σε πολλά σημεία ο συγγραφέας σχολιάζει τη ΣτΠ. Αν και δε δια-

θέτει θεωρητικό βάθος, η αξία του βιβλίου έγκειται στην απόδοση των 

θέσεων του Κώστα Καραμανλή δεδομένου ότι το προλογίζει ο πρώην 

κυβερνητικός εκπρόσωπος (2004-2008) Θεόδωρος Ρουσόπουλος και 

συνάμα, στην παρουσίασή του παρέστη ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός 

και η πρώην υπουργός Εξωτερικών (2006-2009) Ντόρα Μπακο-

γιάννη,5 προσυπογράφοντας με αυτόν τον τρόπο το περιεχόμενό του.  

Το κείμενο ξεκινά με μια σύντομη και επιφανειακή αφήγηση του 

Μακεδονικού από το 1990 έως το 2008. Στη συνέχεια, ακολουθεί την 

ημερολογιακή δομή, όπως την κατέγραψε ο ίδιος ο συγγραφέας, στο 

δρόμο προς τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και το βασικό του επιχείρημα είναι 

ότι η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός συγκρού-

στηκαν μετωπικά με την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως προς την ένταξη της 

τότε ΠΓΔΜ στον Οργανισμό, και νίκησαν. Το «Βουκουρέστι» περι-

γράφεται ως μια μεγάλη επιτυχία της στρατηγικής του Έλληνα πρωθυ-

πουργού, ο οποίος εμφορείται από «γνήσιο» πατριωτισμό (σελ. 15, 

119, 280, 286) και ως εκ τούτου δεν ήθελε να τον κυνηγούν «τα φαντά-

σματα των προγόνων του» (σελ. 49), χωρίς ωστόσο να εξηγεί τι εννοεί. 

Για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του ο Στέφος ανασύρει στο τέλος του 

βιβλίου μια παλαιότερη συζήτηση περί απόπειρας δολοφονίας του Κα-

ραμανλή από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες6 ως απόρροια της 

στάσης του (σελ. 283).  
 

5 «Παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Στέφου Ώρα Ελλάδος, Βουκουρέστι...», 

Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 9 Ιανουαρίου, 2019, amna.gr/home/ 

article/323584/.  
6 Ο ισχυρισμός αυτός έχει διατυπωθεί από το δημοσιογράφο Μανώλη Κοττάκη, στο 

βιβλίο του Καραμανλής Off the Record (Αθήνα: Λιβάνης, 2011). Έγγραφο της ΕΥΠ 
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Εν τούτοις, η εξιδανίκευση της κυβερνητικής στάσης δεν τεκμηριώ-

νεται πειστικά. Στις σελίδες του βιβλίου φαίνεται ότι η κυβέρνηση είχε 

αιφνιδιαστεί πολλάκις από εξελίξεις και αναγκάστηκε να καταφύγει 

στο βέτο ως έσχατη επιλογή. Εξάλλου, πουθενά δεν τεκμαίρεται ότι το 

Μακεδονικό βρισκόταν ψηλά στην ατζέντα εκείνης της κυβέρνησης. 

Μόνο όταν πιέστηκε από τη διεθνή συγκυρία έλαβε ο Καραμανλής την 

απόφαση να άρει το αδιέξοδο που είχε δημιουργήσει η απόφαση του 

Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών (από τον Απρίλιο του 1992), με-

τακινώντας τη θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής προς την erga 

omnes σύνθετη ονομασία (με γεωγραφικό προσδιορισμό). Στο βιβλίο 

αναφέρεται ότι η απόφαση –που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της ΣτΠ– 

λήφθηκε την άνοιξη του 2007, εν πτήσει προς τη Νέα Ζηλανδία (σελ. 

102).  

Μία παράμετρος που σχολιάζεται εκτενώς είναι η στάση της κυβέρ-

νησης των ΗΠΑ. Στο κεφάλαιο 4 αποδίδεται η πάγια, κατά το συγγρα-

φέα, προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων από αμερικανικής πλευ-

ράς, είτε μέσω των διπλωματών είτε μέσω του ειδικού μεσολαβητή του 

ΟΗΕ Matthew Nimetz, για τον οποίο γράφεται ότι «ενεργούσε καθαρά 

με βάση τις οδηγίες του State Department» (σελ. 164). Πλησιάζοντας 

στη Σύνοδο, καθώς η ελληνική πλευρά δεν υποχωρούσε, η ένταση κο-

ρυφώθηκε σε σημείο που η Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών 

Condoleezza Rice απείλησε από τηλεφώνου την Μπακογιάννη με διε-

θνή απομόνωση της Ελλάδας (σελ. 188-189).  

Στο Βουκουρέστι όμως ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας Nicolas 

Sarközy που εξέφρασε την επιθυμία αναβολής της πρόσκλησης στην 

ΠΓΔΜ (σελ. 228) και ύστερα μίλησε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Όπως 

έγινε αργότερα γνωστό, ο Sarközy δεν επιθυμούσε να προσκληθούν 

στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία και η Γεωργία, για τις οποίες πίεζε ο πρόεδρος 

των ΗΠΑ George Bush.7 Για να μην εμφανισθεί απομονωμένος εντός 

της Συμμαχίας, ο Sarközy χρησιμοποίησε τις ελληνικές επιφυλάξεις ε-

νώπιον του Bush, δημιουργώντας τετελεσμένα.8 Στη συνέχεια, ο συγ-

γραφέας αναγνωρίζει ότι βέτο «όντως δεν ασκήθηκε [...] γιατί δεν 

 
διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού. 

Βλ. «Δεν υπήρξε Ποτέ Σχέδιο “Πυθία” για τη δολοφονία του Κώστα Καραμανλή», 

Έθνος, 18 Απριλίου, 2019, www.ethnos.gr/politiki/33765_den-ypirxe-pote-shedio-

pythia-gia-ti-dolofonia-kosta-karamanli.  
7 David Brunnstrom και Susan Cornwell, “NATO promises Ukraine, Georgia entry 

one day,” Reuters, 3 Απριλίου, 2008, www.reuters.com/article/us-nato/nato-

promises-ukraine-georgia-entry-one-day-idUSL0179714620080403.  
8 NATO, Press Release (2008) 049, 3 Απριλίου 2008, https://www.nato.int/cps/us/nato-

hq/official_texts_8443.htm.  

https://www.nato.int/cps/us/natohq/official_texts_8443.htm
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χρειάστηκε» (σελ. 259), ωστόσο η ύστερη δήλωση του Καραμανλή 

(«Με βέτο της Ελλάδας η ΠΓΔΜ δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ», σελ. 246) 

δημιούργησε τη βάση για τη μετέπειτα καταδίκη της Ελλάδας από το 

Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.9  

 

Αν και η επιχειρούμενη σύγκριση των πολιτικών προσώπων που δια-

πραγματεύτηκαν το Μακεδονικό από το 2008 έως σήμερα, οδηγεί σε 

λογικά άλματα ως προς τη ΣτΠ, το βιβλίο αποτελεί μία χρήσιμη ανα-

φορά στη στάση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για το Μακεδο-

νικό και είναι σημαντικό για το μελετητή επειδή καταγράφει την άποψη 

της ελληνικής ηγεσίας εκείνης της περιόδου.  

Αναλόγως αρνητική για τη Συμφωνία είναι η γνώμη που εκφράζουν 

οι καθηγητές Συρίγος και Χατζηβασιλείου. Σε μία σύντομη αλλά πε-

ριεκτική ανάλυση 150 σελίδων προσπαθούν να αξιολογήσουν τις προ-

βλέψεις της ΣτΠ και να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις της για την Ελ-

λάδα. Εκ προοιμίου αναφέρουν ότι πρόκειται για μία «κακή συμφωνία» 

την οποία υποδέχονται ως ιδεολογικό απότοκο των αποφάσεων της 

Κομμουνιστικής Διεθνούς για τη Μακεδονία (1934), δεδομένων των 

πολιτικών καταβολών που έχουν στελέχη της σημερινής κυβέρνησης* 

καθώς και το ίδιο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εστιάζοντας στους υποστη-

ρικτές της ΣτΠ, οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι είτε επιδιώκουν να επι-

βάλλουν τις κομμουνιστικές θέσεις είτε είναι αδιάφοροι για το Μακε-

δονικό (σελ. 11). Αρκετοί επικριτές της ΣτΠ που ανήκουν στο συντη-

ρητικό χώρο, εκφράστηκαν στο δημόσιο λόγο με βάση τη διαχωριστική 

τομή Αριστεράς-Αντιαριστεράς, ωστόσο θέση της παρούσας βιβλιο-

κριτικής είναι ότι η αξιολόγηση της Συμφωνίας με ιδεολογικούς δεί-

κτες που πηγαίνουν πίσω έναν αιώνα, όταν έχουν μεσολαβήσει ιστορι-

κές ανακατατάξεις μεγάλου μεγέθους και ο χαρακτήρας του προβλή-

ματος έχει ουσιωδώς μεταβληθεί, εμπεριέχει μεθοδολογικούς κινδύ-

νους.  

Σε κάθε περίπτωση, οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι «η ονομασία 

Βόρεια Μακεδονία, που περιέχει γεωγραφικό προσδιορισμό και παρα-

πέμπει στο μέρος ενός όλου, κατ’ αρχήν καλύπτει τις στοιχειώδεις ελ-

ληνικές ανησυχίες» (σελ. 47), θεωρούν όμως ότι το καλύτερο δυνατό 

όνομα θα ήταν «Σλαβομακεδονία» (σελ. 58), χωρίς να εξηγούν πόσο 

εφικτό θα ήταν αυτό σε μια χώρα με πολλές εθνικές μειονότητες. Οι 

πιο πολλές επιφυλάξεις τους όμως δεν είναι για το όνομα του κράτους, 

 
9 International Court of Justice, Press Release No. 2011/37, 5 Νοεμβρίου 2011, 

www.icj-cij.org/files/case-related/142/16841.pdf.  
* (Σημ. επιμ.) Το άρθρο απεστάλη στο περιοδικό πριν την υπογραφή της ΣτΠ. 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/142/16841.pdf
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αλλά του λαού και της γλώσσας, κι εκεί έχουν ένα ισχυρό επιχείρημα: 

καθώς η ΣτΠ αναγνωρίζει στους γείτονες τη μακεδονική ιθαγένεια, 

λένε ότι έτσι «περίπου εξαφανίζονται οι Έλληνες Μακεδόνες» (σελ. 

29, 65-68) ως προς την ταυτότητα και τον πολιτισμό τους. Παράλληλα, 

στο Σύνταγμα της γείτονος ανιχνεύουν σημεία εθνοτικής χρήσης του 

όρου «Μακεδόνας», και με βάση τη διεθνή πρακτική διαχωρισμού με-

ταξύ εθνότητας κι εθνικότητας θεωρούν ότι η ελληνική πλευρά μπο-

ρούσε να ζητήσει την αντικατάστασή τους από ουδέτερους όρους (σελ. 

71-72). Ως προς τη μακεδονική γλώσσα, θεωρούν την αναγνώρισή της 

«κολοσσιαίο λάθος» (σελ. 79) επειδή –όπως υποστηρίζουν– αυτή θα 

ορίζει την περιοχή στην οποία υπάρχει το «μακεδονικό έθνος». Εκφρά-

ζουν ακόμα τη σοβαρή ανησυχία τους για μελλοντική αναγνώριση «μα-

κεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των προβλέ-

ψεων της ΣτΠ, που θα μπορούσε να συμβεί μέσω ίδρυσης «μακεδονι-

κών» σωματείων της κοινωνίας των πολιτών, στη βάση της αναγνώρι-

σης γλώσσας και ιθαγένειας (σελ. 86-87). Τέλος, σημειώνεται ότι η με-

λέτη αποσιωπά τις περιφερειακές διαστάσεις της ΣτΠ και ιδίως στην 

αναχαίτιση της τουρκικής διείσδυσης στα Δυτικά Βαλκάνια. 

 

Στις παραπάνω ανησυχίες απαντά στο βιβλίο του ο καθηγητής Σφέτας, 

ο οποίος είναι μέλος της Μικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρο-

γνωμόνων Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας για ιστορικά, αρχαιολογικά 

και εκπαιδευτικά θέματα. Ο συγγραφέας συμμετείχε στις διαπραγμα-

τεύσεις για τη ΣτΠ και είναι αυτονόητο ότι στις σελίδες του βιβλίου 

υπερασπίζεται το πνεύμα και το γράμμα της Συμφωνίας. Το βιβλίο προ-

λογίζει ο «αρχιτέκτονας» της ΣτΠ, πρώην υπουργός Εξωτερικών Νίκος 

Κοτζιάς. Στο σημείωμά του, ο Κοτζιάς παραθέτει τη συνολική προσπά-

θεια που κατέβαλε μαζί με μία «ακαδημαϊκή ομάδα» συμβούλων για 

να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν τη δική τους στρατηγική και απα-

ντά στους επικριτές της ΣτΠ ότι δεν ήθελαν καμία συμφωνία (σελ. 11). 

Ο Σφέτας, ο οποίος έχει ασχοληθεί σε βάθος με το θέμα κι έχει κάνει 

πολλές δημοσιεύσεις, περιγράφει πώς από τον τριπλό ανταγωνισμό 

Βουλγαρίας–Ελλάδας–Σερβίας, το Μακεδονικό κατέληξε να είναι 

βουλγαρο-γιουγκοσλαβική διαμάχη που αργότερα, μέσω του ελληνι-

κού Εμφυλίου, ενέπλεξε και τη σύγχρονη Ελλάδα. Ο αναγνώστης δεν 

πρέπει να περιμένει ένα εξαιρετικά λεπτομερές κείμενο, αφού είναι έκ-

δηλη η ταχύτητα της συγγραφής, πιθανώς για λόγους επικαιρότητας. 

Εν τούτοις, είναι μία ευσύνοπτη και πανοραμική καταγραφή της ιστο-

ρίας του Μακεδονικού από την αρχή έως και τη διευθέτησή του. 
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Πέραν από την ιστορική και πολιτική αποτίμηση των «μεταλλά-

ξεων» του Μακεδονικού, το βιβλίο αποτυπώνει την εμπειρία του συγ-

γραφέα από την οικοδόμηση της ΣτΠ, γεγονός που ξεφεύγει από την 

απλή κριτική και διεισδύει στις πραγματικές συνθήκες της διαπραγμά-

τευσης. Ο αναγνώστης συναντά τη θεμελιακή παρατήρηση ότι στις μέ-

ρες μας οι Σλαβομακεδόνες δεν αποτελούν «άμορφη μάζα» όπως το 

19ο αιώνα, αλλά έχουν αποκρυσταλλωμένη εθνική ταυτότητα (σελ. 

123). Επομένως, η ουσία της λύσης ήταν η οριοθέτηση των ταυτοτήτων 

εκατέρωθεν των συνόρων, χωρίς να εξοντώνεται ή να ταπεινώνεται κά-

ποιο από τα μέρη (σελ. 122-123). Αυτός ήταν ένας από τους στόχους 

της Συμφωνίας και γι’ αυτό η ελληνική πλευρά αποδέχτηκε τη μακεδο-

νική ιθαγένεια. Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αυστηρή διάκριση μεταξύ 

σλαβισμού κι ελληνισμού υπό τον όρο «Μακεδονία», κάτι που, κατά 

το συγγραφέα, διαχέεται σε όλο το κείμενο (σελ. 126).  

Ως προς τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στη Βόρεια Μακεδονία, 

και ειδικά σε ό,τι αφορά στις μειονότητες, αναφέρεται ότι το Σύνταγμά 

της θα ευθυγραμμίζεται πλέον με τα αντίστοιχα άρθρα του ελληνικού, 

αφαιρώντας τις αναφορές που υπονοούσαν μειονοτικές διεκδικήσεις 

(σελ. 133). Επισημαίνει, πάντως, ότι το μείζον στο εξής είναι η εκτέ-

λεση της αναθεώρησης των σχολικών εγχειριδίων για την αποδόμηση 

του ιδεολογήματος του «μακεδονισμού» (σελ. 136). Αυτό όμως δεν εί-

ναι ζήτημα που δύναται να το τακτοποιήσει μια Συμφωνία, αλλά ενα-

πόκειται στις μελλοντικές ηγεσίες των δύο χωρών. 

Με την εμπειρία των παραπάνω αναγνωσμάτων, γίνεται αντιληπτό 

ότι κάθε διαπραγμάτευση έχει ως σκοπό να καρποφορήσει μια οριστική 

και βιώσιμη λύση, κι έτσι προϋποθέτει ουσιώδεις παραδοχές, όχι πό-

λεμο μέχρις εσχάτων. Από την άλλη πλευρά, οι Συνθήκες δεν είναι τί-

ποτα περισσότερο από λέξεις τυπωμένες σε ένα κομμάτι χαρτί· οι άν-

θρωποι είναι αυτοί που δίνουν νόημα στις πρόνοιες των συμφωνιών και 

τις μετατρέπουν σε πολιτική, με τις προσπάθειες και τις πράξεις τους. 

Είναι αναμενόμενο ότι θα κυκλοφορήσουν πολλές εκδόσεις για το Μα-

κεδονικό, στο άμεσο μέλλον. Η παρουσία στο δημόσιο διάλογο πολλών 

και ανταγωνιστικών απόψεων είναι επιθυμητή διότι βοηθά κι εμπλου-

τίζει τη δημοκρατία και την επιστημονική έρευνα. Η ΣτΠ, όπως κάθε 

αντίστοιχη Συνθήκη, δεν είναι σχεδιασμένη για να επιλύσει κάθε δια-

φορά μεταξύ Ελλάδος και Βόρειας Μακεδονίας αλλά για να θέσει τις 

βάσεις μιας καλής και απρόσκοπτης γειτονικής σχέσης. Η οριστική 

διευθέτηση όλων των περιφερειακών θεμάτων που εκκρεμούν αποτελεί 

ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας και στην προκειμένη περί-
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πτωση, δεδομένης της διαφοράς ισχύος μεταξύ των δύο χωρών, η Ελ-

λάδα θα πρέπει να αισθάνεται αυτοπεποίθηση για τη μελλοντική της 

επίδραση στη Βόρεια Μακεδονία και στην ευρύτερη Βαλκανική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


