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Κρίσιμες ώρες για το Μακεδονικό
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του ξυραφιού
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σχάτως καλλιεργείται η εικόνα πως βρισκόµαστε κοντά σε συνολική διευθέτηση των ζητηµάτων που ταλανίζουν τις
σχέσεις Αθήνας - Σκοπίων. Παρά το πιεστικό
περιβάλλον που διαµορφώνουν οι γεωπολιτικοί ανταγωνισµοί της ∆ύσης µε Ρωσία, Κίνα, Τουρκία και η εύθραυστη περιφερειακή ισορροπία, τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιο. Αλλωστε, οι δύο κυβερνήσεις θα
σταθµίσουν τους εσωτερικούς συσχετισµούς
και το ενδεχόµενο να προκληθούν πολιτικές
αναταράξεις, ενώ παράλληλα επιδεικνύουν
δηµόσια ισχυρή βούληση ώστε να µη χρεωθούν την αποτυχία στο σενάριο του ναυαγίου. Προφανώς, η κάθε πλευρά, εκτιµώντας ότι έχει προβεί ήδη στους αναγκαίους
συµβιβασµούς, αναµένει από όσους παράγοντες ενδιαφέρονται για άµεση επίλυση να
παρέµβουν αποτελεσµατικά προς την άλλη.
Ισως εδώ να κρύβεται το κλειδί της επιτυχούς
ολοκλήρωσης αλλά και η παγίδα, εφόσον οι
δύο κυβερνήσεις επαφίενται σε τρίτες δυνάµεις προκειµένου να αρθούν τυχόν επιφυλάξεις της τελευταίας στιγµής.
ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ προκύψει συµφωνία, αυτή θα έχει
µεταβατική περίοδο τουλάχιστον έξι µηνών
(το πιθανότερο 1+έτος) και θα περιλαµβάνει
δύο κύριες φάσεις. Η ΠΓ∆Μ αρχικά θα αποδεχθεί την αλλαγή ονοµασίας για κάθε διεθνή χρήση, προτού τη θέσει σε δηµοψήφισµα, και εν συνεχεία θα εκκινήσει τις διαδικασίες συνταγµατικής αναθεώρησης. Η περίοδος αυτή θα είναι µεταβατική µέχρι την
πλήρη υλοποίηση, µε διάφορα σενάρια να
µεσολαβούν: αν, επί παραδείγµατι, δεν συνηγορήσουν κάποιοι εκ των βουλευτών του
εθνικιστικού VMRO ώστε να βρεθεί η πλειοψηφία των 2/3 (απαιτούνται 80 ψήφοι στις
120), τότε δεν αποκλείεται ο Ζάεφ να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές, ευελπιστώντας
πως µε δέλεαρ την προοπτική ένταξης σε Ε.Ε.
και ΝΑΤΟ θα καταφέρει να συσπειρώσει γύρω από το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα το µεγαλύτερο κοµµάτι των σλαβοµακεδόνων. Αν
αλλάξουν οι συσχετισµοί στο Κοινοβούλιο, η
κύρωση της συµφωνίας θα καταστεί ευκολό-
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τερη. Εναλλακτικά ή και συµπληρωµατικά, ο
νυν υπουργός Εξωτερικών Νίκολα Ντιµιτρόφ,
ο οποίος έχει αναφορές στο VMRO, θα µπορούσε να διασπάσει το εν λόγω κόµµα, αφαιρώντας του κοινοβουλευτική δύναµη, µε ένα
κρίσιµο αριθµό βουλευτών του να στηρίζουν
τη συµφωνία. Κινείται, όµως, αυτός στην ίδια
κατεύθυνση µε τον πρωθυπουργό του ή προσεγγίζει περισσότερο τις θέσεις του Προέδρου
της χώρας; Επίσης, ένα ερώτηµα είναι πότε θα
διεξαχθεί το δηµοψήφισµα (αν δεν προηγηθούν εκλογές) και κατά πόσο θα έχει συµβουλευτικό ή δεσµευτικό χαρακτήρα. Ο Ζάεφ θα
πρέπει, επίσης, να ξεπεράσει και τον «σκόπελο» του Προέδρου της χώρας, Γκιόργκε Ιβάνοφ. Αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η
αντίδραση του τελευταίου και µέχρι ποιου σηµείου µπορεί να κάνει χρήση των συνταγµατικών του αρµοδιοτήτων, έχοντας ταχθεί δηµόσια κατά του erga omnes. Υπενθυµίζεται ότι
χρειάστηκε η ευθεία παρέµβαση των ΗΠΑ για
να ξεµπλοκάρει η διαδικασία των διερευνητικών εντολών, την οποία χρησιµοποιούσε για
να αποτρέψει τη σύµπραξη Ζάεφ-Αλβανών.
Εξίσου, ο Ιβάνοφ έχει επιστρέψει νοµοθετήµατα για τη χρήση της αλβανικής ως δεύτερης
επίσηµης γλώσσας. Χαρακτηρίζεται ως σκληρός εθνικιστής, µε κάποιους να του χρεώνουν
στενές σχέσεις µε τον ρωσικό παράγοντα. Αν,
πάντως, οι αντιδράσεις στη γείτονα καµφθούν
εξαιτίας έντονων εξωτερικών πιέσεων, εκ των
πραγµάτων θα δηµιουργηθεί µία διελκυστίνδα, η οποία ενδέχεται να δυσκολέψει αισθητά την πλήρη και ορθή εφαρµογή των συµφωνηθέντων.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ της συµφωνίας, αυτό
θα είναι λεπτοµερές και θα περιλαµβάνει, πέραν του ονοµατολογικού, ευαίσθητα ζητήµατα, όπως η ταυτότητα, η γλώσσα, τα παράγω-
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ο υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ σε πρώτο χρόνο θα
δώσει τη συγκατάθεσή της για την έναρξη των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της ΠΓ∆Μ µε
την Ε.Ε. (που θα γίνουν σε βάθος χρόνου και
τις οποίες θα µπορεί να µπλοκάρει αργότερα)
και µε πιο προσεκτικό τρόπο -καθότι οι διαδικασίες είναι πιο άµεσες- θα ανοίξει την πόρτα
του NATO, διασυνδέοντας την πλήρη ένταξη
µε την αλλαγή της συνταγµατικής ονοµασίας
και την αφαίρεση των τελευταίων αναφορών
του Συντάγµατος (το 95% έχει απαλειφθεί µε
την Ενδιάµεση Συµφωνία) που παραπέµπουν
σε επεκτατικές βλέψεις. Η κύρωση στο ελληνικό
Κοινοβούλιο για την ένταξη της FYROM στο ΝΑΤΟ θα ακολουθήσει την αναθεώρηση του Συντάγµατος της τελευταίας. Τέλος, κρίσιµα στοιχεία αποτελούν: οι ασφαλιστικές δικλείδες σε
περίπτωση µη εφαρµογής, ο βαθµός δέσµευσης στο στάδιο υλοποίησης, η ύπαρξη χρονοδιαγραµµάτων στον οδικό χάρτη και η ύπαρξη
ή µη µηχανισµού παρακολούθησης και κυρίως κατά πόσο η Ελλάδα θα κληθεί να σηκώσει
µόνη της το βάρος της απόρριψης της ένταξης σε περίπτωση αθέτησης µέρους της συµφωνίας ή αυτή η διαδικασία θα είναι θεσµικά
αυτοµατοποιηµένη και κατοχυρωµένη σε Ε.Ε.
και ΝΑΤΟ χωρίς αστερίσκους.
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γα, το εµπορικό σήµα, τα σχολικά εγχειρίδια,
αλλά και η οικονοµική συνεργασία, η τεχνική
στήριξη της Ελλάδας στην προενταξιακή µεταρρυθµιστική διαδικασία, µέτρα οικοδόµησης
εµπιστοσύνης (ΜΟΕ), καθώς και ένα Σύµφωνο Φιλίας και Συνεργασίας. ∆εδοµένου ότι µία
συµφωνία συνεπάγεται συµβιβασµούς, καθώς
επίσης και ότι η γειτονική µας χώρα έχει µονοπωλήσει εδώ και δεκαετίες τον όρο «Μακεδονία», µε τον µακεδονισµό να αποτελεί δοµικό
στοιχείο της ταυτότητάς της, είναι βέβαιο ότι
σε κάποια σηµεία θα πονέσουµε/πληγωθούµε.
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