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Τ ο σημερινό άρθρο αποτελεί το τρί-
το διαδοχικό κείμενό μας, με το 
οποίο συμπληρώνεται η «φθι-
νοπωρινή τριλογία» για το ζή-

τημα των σχέσεών μας με τη γειτονι-
κή ΠΓΔΜ. Όπως είχαμε προβλέψει, στο 
τεύχος Σεπτεμβρίου, το ζήτημα του ονό-
ματος  βρίσκεται και πάλι στην επικαιρό-
τητα. Τα νέα στοιχεία είναι η δημοσι-
οποίηση ανταλλαγής επιστολών μεταξύ 
των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και 
Νικολά Γκρούεφσκι και το σχέδιο Μνη-
μονίου που πρότεινε η ελληνική πλευρά. 

Από την ανάλυση του περιεχομέ-
νου των δυο  επιστολών προκύπτει ότι ο 
κ. Γκρούεφσκι, προβλέψιμος πάντα, αφι-
ερώνει το ένα τρίτο της επιστολής του 

στη σημασία  καθορισμού συνάντη-
σής του με τον κ. Σαμαρά. Αναφέρει μά-
λιστα ότι μπορεί μεν οι  συναντήσεις με 
τους προκατόχους του,  Γιώργο Παπαν-
δρέου και Λούκα Παπαδήμο, να μη βο-
ήθησαν στην επίλυση της μακροχρο-
νίου διαφοράς για το όνομα της χώρας 
του  πλην, όμως, συνέβαλαν στη «βελτί-
ωση του κλίματος εμπιστοσύνης» και την 
υπέρβαση «ορισμένων στερεοτύπων». 

Έτσι,  προφανώς,  ερμηνεύει  ο κ. 
Γκρούεφσκι το γεγονός ότι ο κ. Πα-
πανδρέου έσπευδε  να τον συναντή-
σει τόσες πολλές φορές  σε διάστη-
μα 22 μηνών, Οκτώβριος 2009 (Πρέσπα) 
- Αύγουστος 2011 (Βρυξέλλες), παρά 
το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της γει-

τονικής μας χώρας έκανε ό,τι μπο-
ρούσε να μειώσει τον Έλληνα ομόλο-
γό του. Ειδικότερα:

- Κατά την ενημέρωση των κυβερ-
νητικών εταίρων, αλλά και των στελε-
χών του κυβερνητικού ΒΜΡΟ, υποβάθ-
μιζε συστηματικά τον κ. Γ. Παπανδρέ-
ου λέγοντας περίπου ότι «έχει μεν καλές 
προθέσεις, συζητούμε -όμως χάνο-
ντας τον περισσότερο χρόνο για την δι-
εθνή οικονομική κατάσταση και δεν επι-
κεντρώνουμε τη συζήτηση στο πρόβλη-
μά μας». 

Αυτή  είναι  η  ακριβής  περίλη-
ψη  της  αποτύπωσης  των  λεχθέ-
ντων από τον κ. Γκρούεφσκι, όπως μου εί-
χε μεταφερθεί από στέλεχος του  κυβερ- ➤

νητικού συνασπισμό των Σκοπίων.
- Τόσο ο ίδιος όσο και ο πρώην 

Υπουργός Εσωτερικών Αντόνιο Μιλό-
σοσκι, κατά τις επαφές τους με Ευρω-
παίους αξιωματούχους , ζητούσαν  να 
συνδεθεί η ευρωπαϊκή βοήθεια  προς 
την Ελλάδα  και με την επίλυση του ζη-
τήματος της ονομασίας  της ΠΓΔΜ  Προ-
φανώς, επίσης, δεν άκουσε τις παραι-
νέσεις της Ουάσιγκτον, των Βρυξελλών  
κι άλλων να μην «αφήσει ανεκμετάλ-
λευτο το  παράθυρο ευκαιρίας» που, κα-
τά τη κρίση τους, υπήρχε επί Πρωθυ-
πουργίας του κ.  Γιώργου Παπανδρέου .

- Η κυβέρνηση της γείτονος και προ-
σωπικά ο κ. Γκρούεφσκι, δεν έδει-
ξαν  προθυμία ή ετοιμότητα να μετα-
βάλουν στάση  ή  συμπεριφορά ένα-
ντι της Ελλάδος , εγκαταλείποντας  την 
αλυτρωτική προπαγάνδα και την προ-
βολή της Ελλάδος ως οιονεί εχθρι-
κής χώρας , τόσο με δημόσιες  δηλώ-
σεις όσο και μέσω του εκπαιδευτικού υλι-
κού σε όλες τις βαθμίδες  εκπαίδευσης.  
Επίσης, με προκλητική  και αντιπαραγω-
γική ρητορική κατά της Ελλάδος και ορό-
σημων της ιστορικής  μας κληρονομιάς.  
Τέλος, με  συστηματική και κατασταλτι-
κή  παρέμβαση  στα ΜΜΕ  των Σκοπίων.

-Τοποθετώντας το άγαλμα του Με-
γάλου Αλεξάνδρου  στη κεντρική πλα-
τεία των Σκοπίων , αμέσως  μετά την 
ένατη συνάντησή  του με τον πρώ-
ην    Πρωθυπουργό, ο κ. Γκρούεφ-
σκι  έχει δώσει αναλλοίωτα  δείγμα-
τα του πως αντιλαμβάνεται την «εμπέδω-
ση κλίματος εμπιστοσύνης και την υπέρ-
βαση των στερεοτύπων»  μεταξύ των 
δυο χωρών   που  αναφέρει στην επιστο-
λή του. Πάρα ταύτα, προς μεγάλη μας έκ-
πληξη αλλά και του ιδίου του κ. Γκρού-
εφσκι, ο κ. Γ. Παπανδρέου έστερξε να 
τον συναντήσει , λίγες  μέρες μετά ,στις 
Βρυξέλλες .

Πολύ σωστά, με βάση τη λογική  και 
τη εμπειρία υποθέτω από τη στάση  του 
κ. Γκρούεφσκι , ο πρωθυπουργός κ. Σα-
μαράς στην απαντητική του επιστολή, 
με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου, σημει-
ώνει ότι οι διαδοχικές συναντήσεις με 
τους προκατόχους του (δηλ. τον κ. Πα-
πανδρέου ), δεν «είχαν θετικά αποτελέ-
σματα λόγω της έλλειψης πολιτικής βού-
λησης εκ μέρους του κ. Γκρούεφσκι 
να προβεί σε πραγματική πρόοδο στο θέ-

μα της ονομασίας».  Προσθέτει ότι οι συ-
ναντήσεις που διεξήχθησαν σε επίπε-
δο κορυφής την περασμένη δεκαε-
τία   (δηλαδή 2002-2012) δημιούργη-
σαν την εσφαλμένη εντύπωση τόσο  στο 
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, ότι οι 
δύο χώρες  είχαν «καρποφόρες συνομι-
λίες», ενώ στην πραγματικότητα εξυπη-
ρετούσαν μόνο τις αναγκαίες δημοσιότη-
τας των ηγετών που συμμετείχαν.

Η ακριβής διατύπωση στην αγγλι-
κή ( αυτό το κείμενο θα διαβάσει προ-
φανώς ο Γκρούεφσκι) έχει ως εξής «...
You will agree with me that meetings are 
not an end in themselves and should not 
be held with sole intention of creating 
false -as has been the case in the past 
decade- impressions both domestically 
and abroad. That is, the false impression 
that the two counties have had fruitful 
negotiations when, in essence, these 
meetings served only for   the publicity 
needs of the participant». Εάν δεν με απα-
τά η μνήμη  μου, πέραν των κ. Γ. Παπαν-
δρέου και Λ. Παπαδήμου, οι πρωθυπουρ-
γοί της Ελλάδος κατά τη δεκαετία ήσαν οι 
κ. Κ. Σημίτης  και Κ. Καραμανλής. Οι συ-
ντάκτες  της  Πρωθυπουργικής  επι-
στολής θα έπρεπε να ήσαν προσεκτι-
κοί στο σημείο αυτό .

Όσον αφορά στις σχέσεις της ΠΓΔΜ 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιστολή Σα-
μαρά είναι απολύτως σαφής, προτάσσο-
ντας την ανάγκη  προσήλωσης στο κρι-
τήριο-όρο των σχέσεων καλής γειτονιάς. 
«Ο σεβασμός προς τη θεμελιώδη αυτή αρ-
χή  απαιτεί λογικά την επίτευξη  συμφω-
νημένης και αμοιβαίως αποδεκτής λύ-
σης στο ζήτημα του ονόματος», ση-

μειώνει ο κ. Πρωθυπουργός. Θέλω να 
ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε προ εκπλή-
ξεων τον Δεκέμβριο.

■ Η θέση Σαμαρά 
στο ζήτημα της ονομασίας 

Όσον αφορά τώρα στην ακριβή δι-
ατύπωση της θέσης  του Πρωθυπουρ-
γού της Ελλάδος  για το όνομα παρα-
θέτουμε και πάλι την ανεπίσημη, κα-
τά τα διπλωματικά έθιμα, μετάφραση 
της επιστολής του στην αγγλική  , καθό-
σον αυτό είναι το κείμενο που λαμβάνε-
ται υπόψη  κατά τη διεθνή  πρακτική:

«You refuse even the most logical and 
obvious prerequisite for an agreement, 
that is, whatever name is finally agreed 
upon should be for all purposes and 
applied by all (erga omnes) ». Εκ πρώ-
της όψεως, η διατύπωση που  χρησιμο-
ποιεί ο  κ. Σαμαράς δείχνει να ταυτίζε-
ται με τη δημόσια θέση των κυβερνή-
σεων Κ. Καραμανλή και Γ. Παπανδρέου. 
Μια πιο προσεκτική, όμως , ανάγνω-
ση  μας οδηγεί στην διαπίστωση ότι 
δεν επαναλαμβάνει την γνωστή θέ-
ση για « μια σύνθετη ονομασία με γεω-
γραφικό προσδιορισμό», αλλά προτιμά 
να δώσει το στίγμα  του  δικού του δι-
απραγματευτικού-πολιτικού   πλαι-
σίου στη γενική και απ’ όλους  εφαρ-
μογή του ονόματος που θα  συμφω-
νηθεί  (εάν υποτεθεί ότι κάποτε κα-
ταλήξουμε σε συμφωνία). Συνεπώς 
, κατά την ταπεινή μου γνώμη ο κ. Αντώ-
νης Σαμαράς μετακινεί το κέντρο βάρους   
μιας υποθετικής συμφωνίας  στην  εφαρ-
μογή της από όλους και έναντι όλων.

ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ: 
ΔΥΟ EΠΙΣΤΟΛΕΣ  

ΚΙ ΕΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

                  ΒΑΛΚΑΝΙΑ - του Αλέξανδρου Μαλλιά, πρέσβη ε.τ.- ειδικού συμβούλου ΕΛΙΑΜΕΠ -

Ο κ. Γ. Παπανδρέου έσπευδε να συναντήσει τον κ. Ν. Γκρούεφσκι πολλές φορές, από τον Οκτώβριο του 2009 
ως και τον Αύγουστο του 2011, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας έκανε ό,τι μπορού-
σε, για να μειώσει τον Έλληνα ομόλογό του.
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Στο σημείο αυτό θα ήθελα να  σημει-
ώσω ότι η θέση αυτή  δεν είναι νέα. Αυ-
τήν ακριβώς την διατύπωση χρησιμοποι-
εί ο κ. Αντώνης Σαμαράς εδώ και καιρό, 
πριν δηλαδή αναλάβει την Πρωθυπουρ-
γία, , στο βαθμό τουλάχιστον που πα-
ρακολουθώ  τις δημόσιες  τοποθετή-
σεις  του. Αυτή τη διατύπωση χρησι-
μοποίησε στο παρελθόν και  ενώπι-
ον της Βουλής των Ελλήνων.

Άλλωστε, στους  παρεπιδημού-
ντες  την  Ιερουσαλήμ  ,  είναι  γνω-
στό ότι το εύρος εφαρμογής της όποιας 
συμφωνίας για το όνομα υποθέσου-
με ότι συμφωνηθεί, αποτελεί  καίριο  μέ-
γεθος και  κομβικό πρόβλημα στις δι-
απραγματεύσεις. Το μήνυμα που στέλ-
νει  ο  Πρωθυπουργός  της  Ελλάδος  
δεν αφορά μόνο τα Σκόπια αλλά και άλ-
λες πρωτεύουσες .

■ Η διακήρυξη φιλίας 
και συνεργασίας 

Ο κ. Γκρούεφσκι προτείνει στην επι-
στολή του την υπογραφή  Δήλωσης  (Δι-
ακήρυξης) Φιλίας και

 Συνεργασίας. Ορθώς ο Πρωθυπουρ-
γός της Ελλάδος, στη δική του επιστο-
λή, απαντά ότι οι Διακηρύξεις Φιλίας 
και Συνεργασίας αποτελούν το επιστέ-
γασμα της επίλυσης των διαφορών με-
ταξύ χωρών και λαών. Δηλαδή, έπονται 
και δεν προηγούνται. Ουδείς λογικός άν-
θρωπος θα μπορούσε να διαφωνήσει με 
την τοποθέτηση αυτή.

Δυστυχώς , όμως , τη θέση αυτή ήλ-
θε να αναιρέσει  η αμφιβόλου σκο-
πιμότητας  , όπως θα δούμε  πιο κά-
τω, επίσημη   πρόταση των Αθηνών  
προς την πλευρά των Σκοπίων  για 
την  υπογραφή Μνημονίου Συνεργασί-
ας το περιεχόμενο του οποίου  έχει πο-
μπώδη χαρακτήρα . Δηλαδή ενώ ο κ. 
Πρωθυπουργός στην επιστολή του 
αποκλείει συζήτηση για υπογραφή Δι-
ακήρυξης , λίγες μέρες αργότερα η Ελ-
λάδα προτείνει Μνημόνιο με ανάλο-
γο περιεχόμενο. Δηλαδή το ζητούμενο εί-
ναι αν λέγεται Δήλωση ή Μνημόνιο ; 

■ Ενδιάμεση Συμφωνία

Για τον υπογράφοντα τουλάχιστον, 
δεν αποτελεί είδηση το γεγονός ότι ού-

τε ο κ. Σαμαράς ούτε ο κ. Γκρούεφσκι 
δεν μνημονεύουν την Ενδιάμεση Συμφω-
νία στα κείμενα των επιστολών τους. Για 
να είμαι απόλυτα ακριβής, ο Πρωθυπουρ-
γός της γείτονος αναφέρεται στην Από-
φαση-κόλαφο του Διεθνούς  Δικαστη-
ρίου της Χάγης για παραβίαση από την 
Ελλάδα του Άρθρου 11 της Ενδιάμεσης 
Συμφωνίας. Είναι, συνεπώς, θετικό ότι, 
ανεξαρτήτως των όποιων δηλώσεων που 
είχαν μέχρι την στιγμή αυτή γίνει από ελ-
ληνικής πλευράς, ο Πρωθυπουργός της 
Ελλάδος, ορθώς επαναλαμβάνω, θεώρη-
σε ότι δεν συντρέχει λόγος επίλυσης της 
Ενδιάμεσης Συμφωνίας.

Όσον αφορά στον κ. Γκρούεφσκι, 
γνωρίζω ότι και εκείνος προσωπικά έχει 
εκμυστηρευθεί σε συνεργάτες του ότι 
σκεπτόταν να προβεί σε καταγγελία της, 
εάν η Ελλάδα εξακολουθήσει να παρε-
μποδίζει την ένταξη της χώρας του στο 
ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. Αξιωματούχοι των 
Σκοπίων, που είχαν αντίθετη άποψη με 
τον κ. Γκρούεφσκι, επέμειναν στο γεγονός 
ότι, εάν τα Σκόπια καταγγείλουν την Εν-
διάμεση Συμφωνία, τότε η Απόφαση της 
Χάγης χάνει τη σημασία και τη δυναμι-
κή της. Όπως έχω επανειλημμένα σημει-
ώσει, η Ενδιάμεση Συμφωνία, με την ερ-
μηνεία που της έδωσε το ΔΔΧ, δεν εξυ-
πηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα ούτε δε 
παρέχει μέσον προώθησης των ελληνι-
κών επιδιώξεων.

■ Σλαβοποιημένα Τοπωνύμια

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο κ. Γκρού-
εφσκι χρησιμοποίησε σλαβοποιημένα τα 
ελληνικά τοπωνύμια στην επιστολή του. 
Ακόμη και όταν μνημόνευσε την Αξιού-
πολη, έθεσε μέσα σε παρένθεση το σλα-
βοποιημένο τοπωνύμιο της (Bojmica).

Θα περίμενα ο Πρωθυπουργός της 
Ελλάδος να επισημάνει στον ομόλογό 
του ότι η χρήση σλαβικών τοπωνυμίων 
για ελληνικές πόλεις είναι ένα ακόμα 
βήμα  προκλητικής συμπεριφοράς. Θα 
μπορούσε να προβάλει, ενισχύοντας 
με τον τρόπο αυτό τις θέσεις του, ότι 
η χρήση σλαβικών τοπωνυμίων είναι 
ενδεικτική υπόθαλψης αλυτρωτισμού. 

■ Πρόταση υπογραφής 
Μνημονίου Κατανόησης

Μέχρι τη στιγμή που γράφονται οι 
γραμμές αυτές, δεν έχω κατασταλάξει  
εάν η ιδέα πρότασης υπογραφής μνημο-
νίου κατανόησης, με την άλλη πλευρά, 
προήλθε από το υπουργείο Εξωτερικών 
ή, όπως πιστεύω, από το Πρωθυπουρ-
γικό Γραφείο. Δεν προτίθεμαι να προβώ 
σε εξαντλητική αναλυτική του κειμένου. 
Θέλω, στο στάδιο αυτό, να σημειώσω τα 
ακόλουθα:

α) Τα Κίνητρα
Η ελληνική πλευρά -και προσωπι-

κά ο κ Πρωθυπουργός- θεώρησαν ότι ο 
πλέον κατάλληλος τρόπος να απαντή-
σουν στον καταιγισμό προτάσεων συ-
νεργασίας κλπ των Σκοπίων, αλλά και 
σε αναλόγου περιεχομένου ενθαρρύν-
σεις, συμβουλές και νουθεσίες τρίτων, 
ήταν η φυγή προς τα εμπρός. Κατά την 
προσφιλή δε στον κ. Σαμαρά διατύ-
πωση να γίνει η «υπέρβαση».  Θεώρη-
σε, συνεπώς, ότι ήταν στιγμή η Ελλά-
δα να αναλάβει την πρωτοβουλία των 
κινήσεων. Οι πρώτες δημόσιες αντι-
δράσεις από τα Σκόπια, πρώτα, δεί-
χνουν  αμηχανία  και  διάθεση υπο-
βάθμισης της ελληνικής πρωτοβουλίας 
(Μνημονίου). Πριν από λίγες ημέρες, ο 
ίδιος ο κ. Γκρούεφσκι είπε, δημόσια, ότι 
ερμηνεύει την πρόταση υπογραφής του 
κειμένου σαν μια προσπάθεια της Ελλά-
δος να αποκαταστήσει (να επιστρέψει) 
στον διάλογο. 

Είναι φανερό ότι τα Σκόπια προσπα-
θούν να διαγνώσουν, αν απλά πρόκει-
ται για ένα διπλωματικό ελιγμό-παγίδα 
της Ελλάδος ή αν πράγματι πρόκειται για 
ένα βήμα προς τα εμπρός. Το γεγονός ότι 
είχε, από ελληνικής πλευράς, προηγηθεί 
ενημέρωση-βολιδοσκόπηση όσων κατά 
συνθήκη αποκαλούμε «διεθνής παράγο-
ντας» προκάλεσε ήδη ορισμένες θετικές, 

έναντι της πρωτοβουλίας μας, αντιδρά-
σεις. Περιορίζομαι συνεπώς  σε δύο πα-
ρατηρήσεις:

 - Πρώτον: το Μνημόνιο Κατανό-
ησης αντιγράφει, επιλεκτικά, ορισμέ-
νες διατάξεις της Ενδιάμεσης Συμφωνί-
ας. Η οποία, όμως, προέβλεπε ρητά, στο 
άρθρο 22 (παράγραφος 2) ότι θα παρα-
μείνει σε ισχύ έως ότου αντικαταστα-
θεί από οριστική συμφωνία. Σε πρόσφα-
τη ενημέρωση δημοσιογράφων , η ελ-
ληνική πλευρά έσπευσε να διευκρινί-
σει ότι το προτεινόμενο κείμενο συνιστά 
απλά ένα Μνημόνιο, ενώ η Ενδιάμε-
ση Συμφωνία αποτελεί διεθνή συνθή-
κη. Με κίνδυνο να χαρακτηριστώ κου-
ραστικός και σχολαστικός, οφείλω να πω 
ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Πρώην Γιου-
γκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονί-
ας απεδείχθησαν  πράγματι, στη Χάγη, 
ότι η  Ενδιάμεση Συμφωνία αποτελεί δι-
εθνή συνθήκη. Όμως στην Ελλάδα, κατά 
το σύνταγμα και τους νόμους, δεν απο-
τελεί διεθνή συμφωνία και συνθήκη κα-
θόσον δεν έχει κυρωθεί την Βουλή των 
Ελλήνων και δεν έχει δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

- Δεύτερον: κατά την Ενδιάμεση 
Συμφωνία, η μόνη προς  επίλυση δια-
φορά ήταν και παραμένει το ζήτημα της 
ονομασίας. Με το Μνημόνιο Συνεργα-
σίας, η Ελλάδα προτείνει πλέον συζήτη-
ση εφ’ όλης της ύλης Εκτός εάν πιστεύ-
ουμε ότι η άλλη πλευρά θα σπεύσει να 
συμφωνήσει με τη διατύπωση που προ-
τείνουμε. 

Κατά την άποψή μου, η ελληνι-
κή πρόταση για υπογραφή Μνημονίου 
συνεργασίας περιέχει τον κίνδυνο να 
εμπλακούμε σε ατέρμονες συζητήσεις 
με την πλευρά των Σκοπίων όχι πια μό-
νο και αποκλειστικά  για το ζήτημα του 
ονόματος, αλλά για όλο  φάσμα των θε-
μάτων και προτάσεων που περιέχει. Εάν 
και οι δύο πλευρές εμπλακούν, με ελλη-
νική μάλιστα πρωτοβουλία, σε μια  επα-
ναδιαπραγμάτευση του περιεχομένου της 
Ενδιάμεσης Συμφωνίας (17 χρόνια με-
τά την υπογραφή της και 20 χρόνια με-
τά την υιοθέτηση των αποφάσεων 817 
και 845 του Συμβουλίου Ασφαλείας), τό-
τε πώς είναι δυνατόν να εξακολουθούμε 
να υποστηρίζουμε ότι η πραγματική έλ-
λειψη βούλησης της ΠΓΔΜ για λύση του 
ζητήματος της ονομασίας αποτελεί θεμε-

λιώδες στοιχείο της αρχής της καλής γει-
τονίας;

Όταν δύο μέρη ξεκινούν μια διαπραγ-
μάτευση ενός τέτοιου κειμένου φυσικό 
είναι να υπάρχουν ενστάσεις, διαφωνί-

ες και σκληρή διαπραγμάτευση για κά-
θε λέξη. Δεν δίνουμε στην άλλη πλευ-
ρά το δικαίωμα να ισχυρισθεί το ίδιο  
στα θέματα που εμείς διαφωνούμε; Δεν 
κινδυνεύουμε να  ανοίξουμε συζητή-
σεις για θέματα που πιστεύαμε ότι εί-
χαμε κλείσει με την Ενδιάμεση Συμφω-
νία και το προηγηθέν αυτής σχέδιο Συν-
θήκης Βανς-Όουεν (Μάιος 1993), θέτο-
ντάς τα σε ίση μοίρα με το όνομα; Θα 
επανέλθω στη αμφιβόλου  σκοπιμότη-
τας -με  επιεικείς όρους- πρωτοβουλία 
αναμένοντας την δημοσιοποίηση της 
επίσημης θέσης των Σκοπίων.

Είναι απόλυτα θεμιτός ο αιφνιδιασμός, 
ως μέσον διπλωματικής πρακτικής. Υπό 
την προϋπόθεση όμως ότι ο αντίπα-
λος στερείται διπλωματικών εφεδρειών 
και αποθέματος ερεισμάτων. Επίσης, με 
την προϋπόθεση ότι  η ανάληψη της πρω-
τοβουλίας των κινήσεων , μπορεί να οδη-
γήσει σε απεμπλοκή. Εδώ, φοβού-
μαι ότι μπορεί να συμβεί το αντίθε-
το του επιδιωκόμενου.

                  ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ειδικού σκοπού 
κ. Λ. Παπαδήμος συναντήθηκε, κι αυτός, με τον 
κ. Ν. Γκρούεφσκι, συμβάλλοντας στη δημιουργία 
εντύπωσης προόδου στις διμερείς σχέσεις. 

Η Ενδιάμεση Συμφωνία, με την ερμηνεία που της έδωσε το ΔΔΧ, δεν εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα 
ούτε δε παρέχει μέσον προώθησης των ελληνικών επιδιώξεων.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις τίθεται το ερώτη-
μα, μήπως κινδυνεύουμε να ανοίξουμε συζητή-
σεις για θέματα που πιστεύαμε ότι είχαμε κλείσει με 
την Ενδιάμεση Συμφωνία και το προηγηθέν αυ-
τής σχέδιο Συνθήκης των Σ. Βανς (δεξιά) και Ντ. 
Όουεν (κέντρο, με τον πρώην πρωθυπουργό Κων. 
Μητσοτάκη), θέτοντάς τα σε ίση μοίρα με το όνομα. 


