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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ 
ΠΓΔΜ  

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος φέρνει πολιτικές 
εξελίξεις στα Σκόπια. 

Ενός δημοψηφίσματος που το ερώτημα ήταν 
συνυφασμένο με την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων σε 

ΝΑΤΟ και ΕΕ και όχι καθαρά στην αποδοχή του σχεδίου της Συμφωνίας των Πρεσπών. 
Η διαπίστωση της μαζικής αποχής του σλαβικού στοιχείου αλλά και σημαντικού μέρους 
των Αλβανόφωνων, μπορεί να ερμηνευτεί και ως απόρριψη του προσανατολισμού της 
χώρας τους από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Ένα δημοψήφισμα που αντί να λύσει ένα 
πρόβλημα εθνικής ταυτότητας, το επιτείνει. 

Παρότι διατείνονται τώρα ότι νομικά το δημοψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό, οι βουλευτές 
της ΠΓΔΜ είχαν δεσμευτεί ότι θα έθεταν σε εφαρμογή το αποτέλεσμα του, όποιο και αν 
ήταν αυτό. 

Το γεγονός ότι η συμμετοχή δεν ήταν αρκετή ώστε η ψηφοφορία να θεωρηθεί έγκυρη, 
προσφέρει κατά συνέπεια στους αντιπάλους της συμφωνίας, την ευκαιρία να ταχθούν 
εναντίον της όταν η κυβέρνηση των Σκοπίων τη φέρει στην εθνική αντιπροσωπεία της 
ΠΓΔΜ και έτσι να ζητήσουν πρόωρες εκλογές.  

Από την άλλη, ο Ζοραν  Ζάεφ ήδη προδιέγραψε τη πορεία που θα ακολουθήσει 
μεταφέροντας την προσπάθεια αλλαγής του Συντάγματος στη Βουλή και στη 
προσπάθεια να μεταπείσει τους αντιπολιτευόμενους Βουλευτές. Πράγμα καθόλα 
δύσκολο κατά την άποψη μου με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σύντομα σε εκλογές. 

Όσον αφορά την Ελληνική πλευρά, και πρωτίστως με την ανακοίνωση του Υπουργείου 
Εξωτερικών,  χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «αντιφατικό», υπογραμμίζοντας τη τρομερά 
χαμηλή συμμετοχή αλλά και τη κυριαρχία του «Ναι» σε αυτούς τους λίγους που 
προσήλθαν. 

Συνεχίζοντας όμως η ανακοίνωση, περιέχει τόσες θεωρίες για τους «ακραίους» και 
«επιθετικούς» εθνικισμούς της περιοχής και τις «πλαστές ειδήσεις», ώστε στο τέλος 
χάνεται το αρχικό μήνυμα της απόρριψης του σχεδίου Συμφωνίας των Πρεσπών από 
τους ίδιους ενδιαφερόμενους και προσπαθεί να προκαταβάλει τις εσωτερικές εξελίξεις 
δηλώνοντας ότι  «παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία των Πρεσπών».  

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα : Είναι πράγματι δεσμευμένη η ελληνική πλευρά σε μια  
συμφωνία όπως αυτή των Πρεσπών; Η ιστορία θα το δείξει και δεν είναι πολύ μακριά.  

Αν οι γείτονες καταφέρουν να ολοκληρώσουν τα οριζόμενα στο σχέδιο της Συμφωνίας, 
θα έρθει η ώρα της Ελληνικής πλευράς να κυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών.  

Δεδομένου της προσήλωσης των ηγετικών στελεχών της ΝΔ στη λύση με σύνθετη 
ονομασία συμπεριλαμβανομένου της λέξης Μακεδονία, της ρητορικής διγλωσσίας 
μεταξύ δηλώσεων σε διεθνή φόρα ότι θα σεβαστούν τη συμφωνία αν ψηφιστεί στην 
Ελλάδα και των δηλώσεων εντός της χώρας ότι δεν πρόκειται να κυρώσουν αυτή τη 
συμφωνία, δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το τι θα πράξουν ή δεν θα πράξουν όταν 
πρέπει, για να μην παραδοθεί η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της Μακεδονίας 
αλλά και να ματαιωθούν οι όποιες αλυτρωτικές τάσεις των Σκοπίων και των λοιπών 
βορείων και ανατολικών γειτόνων μας. 

Από πλευράς Ανεξάρτητων Ελλήνων, τα πράγματα ήταν και είναι πάντα ξεκάθαρα: 
ουδεμία παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας, άρση της εμπιστοσύνης στη 
Κυβέρνηση αν επιχειρηθεί να κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή για κύρωση. 
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Οποιαδήποτε λύση περιέχει τη λέξη Μακεδονία, σηματοδοτεί αλυτρωτισμό και δεν είναι 
αποδεκτή από εμάς.  

Τέλος, η συμμετοχή των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη Κυβέρνηση δεν είναι συνδιαλλαγή 
θέσεων πολιτικών ή κυβερνητικών αλλά ειλικρινή συμφωνία σε προγραμματικό επίπεδο 
για μια κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, με σαφείς διακριτούς ρόλους και ιδεολογικές 
προσεγγίσεις, για την ανάταξη της οικονομίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση της 
χώρας, την αντιμετώπιση της διαπλοκής και της αντιμετώπισης ζητημάτων 
καθημερινότητας των πολιτών.  

Σε κάθε περίπτωση για την Ελλάδα θα είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι σε 
περίπτωση οριστικού ενταφιασμού της Συμφωνίας των Πρεσπών ως αποτέλεσμα της 
αδυναμίας της ΠΓΔΜ να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, η ευθύνη δεν θα βαρύνει τη 
χώρα μας και η οποιαδήποτε νέα συζήτηση για την επίλυση τίθεται πλέον σε νέα βάση. 
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