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Τ
η στιγµή που η θέση που κα-
τέθεσε στη Σύνοδο Κορυφής 
του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, 

τον Απρίλιο του 2008, για το Σκοπια-
νό αποτελεί και σήµερα την εθνική θέ-
ση, ο Κώστας Καραµανλής αποστέλλει 
ηχηρά µηνύµατα ενόψει των διαπραγ-
µατεύσεων για το όνοµα της ΠΓ∆Μ, δι-

απραγµατεύσεις που, όπως όλα δεί-
χνουν, περνούν στην τε-

λική τους φάση. 
«∆εν υφίσταται µα-

κεδονικό έθνος και 
αυτό πρέπει να γί-
νει καθαρό και επι-
σήµως απολύτως 
αποδεκτό», ανα-
φέρει σε συνοµιλη-
τές του, σε µία πα-
ρέµβαση µε ιδιαί-
τερη σηµασία. Ο 
πρώην πρωθυ-
πουργός, άλλω-
στε, φέρεται να 

θεωρεί πως εφόσον δεν υπάρξει η πα-
ραδοχή ότι «δεν υφίσταται µακεδονι-

κό έθνος», ο αλυτρωτισµός της γειτονι-
κής χώρας δεν µπορεί να εκλείψει, ανε-
ξαρτήτως τυχόν θετικής για την Ελλάδα 
εξέλιξης στο θέµα του ονόµατος. 

Για την εθνική θέση «ναι στη σύνθε-
τη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιο-
ρισµό, για όλες τις χρήσεις» στη Σύνοδο 
Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, 
ο Κ. Καραµανλής δέχθηκε µεγάλες πιέ-
σεις, αλλά και επιθέσεις. Λίγες εβδοµά-

δες πριν από τη Σύνοδο, η Αγκελα Μέρ-
κελ είχε τηλεφωνήσει στον τότε Ελληνα 
πρωθυπουργό και του άσκησε σφοδρή 

πίεση να µην επιµείνει στην άρνηση της 
Ελλάδας για την ένταξη των Σκοπίων στο 
ΝΑΤΟ, εφόσον προηγουµένως δεν υπάρ-
ξει λύση στο θέµα του ονόµατος. «Χρη-

σιµοποιείς για τα Σκόπια την ακρι-
βώς αντίθετη επιχειρηµα-

τολογία από όσα υποστη-
ρίζετε για το Κυπριακό. Η 

Κύπρος θέλατε να µπει στην Ε.Ε. χωρίς να 
λυθεί το πρόβληµα. Για τα Σκόπια λέτε τα 
αντίθετα», είπε σε κάποια στιγµή η Γερµα-
νίδα καγκελάριος, µε αποτέλεσµα η συζή-
τηση να εκτροχιαστεί και στο εξής οι σχέ-
σεις των δύο προσώπων να διέπονται από 
ψυχρό κλίµα. 

Στο δείπνο που προηγήθηκε της Συνό-
δου Κορυφής του Βουκουρεστίου, ο ίδιος 
ο Τζορτζ Μπους επιχειρηµατολόγησε γιατί 
τα Σκόπια πρέπει να µπουν στο ΝΑΤΟ. Την 
ελληνική θέση στήριξε πρωτίστως η Γαλλία, 
αλλά και άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιτα-
λία και η Πορτογαλία, ενώ πέραν της Ουάσι-
γκτον, την αντίθεσή τους στη στάση της Ελ-
λάδας εξέφρασαν η Τουρκία, η Σλοβενία, η 
Τσεχία, η Εσθονία και η Λιθουανία. Οταν ο 
τότε Τούρκος Πρόεδρος Αµπντουλάχ Γκιουλ 
επιχειρηµατολόγησε υπέρ της ένταξης των 
Σκοπίων, ο Νικολά Σαρκοζί -που στήριξε ιδι-
αίτερα την Ελλάδα- γύρισε στον Κ. Καραµαν-
λή, που καθόταν δύο θέσεις δίπλα του, έφε-
ρε το δάχτυλό του µε µία χαρακτηριστική κί-
νηση στο µέτωπό του και του είπε: «Είδες; 

Αυτοί είναι οι φίλοι σας οι Τούρκοι, που µας 
πιέζετε κιόλας να τους βάλουµε στην Ε.Ε.»! 
Το γεγονός ότι δεν υπήρξε οµόφωνη από-
φαση στο δείπνο των ηγετών, µε την απει-
λή έκφρασης βέτο εκ µέρους της Ελλάδας, 
απέτρεψε την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑ-
ΤΟ, καθώς το θέµα δεν συζητήθηκε καν στη 
Σύνοδο Κορυφής. Ηταν ίσως η πρώτη φο-
ρά στην ιστορία της Βορειοατλαντικής Συµ-
µαχίας που µία θερµή εισήγηση της Ουάσι-
γκτον δεν έγινε αποδεκτή, γεγονός που οδή-
γησε σε ψύχρανση των σχέσεων της κυβέρ-
νησης Μπους µε την Αθήνα και προσωπικά 
µε τον Κ. Καραµανλή. 

Το γεγονός ότι, λίγες µέρες µετά, ο τότε Ελ-
ληνας πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Μό-
σχα για τη συµφωνία για τους αγωγούς φυ-
σικού αερίου, κατέστησε ακόµα πιο αρνητι-
κό το κλίµα στην Ουάσιγκτον για την κυβέρ-
νηση Καραµανλή. «Σε παραδέχοµαι για το 
βέτο που έβαλες στο ΝΑΤΟ», είπε, σύµφω-
να µε τις πληροφορίες, ο Ρώσος Πρόεδρος 
Βλαντιµίρ Πούτιν στον Κ. Καραµανλή σε 

αυτή τους τη συνάντηση στη Μόσχα. «Βέ-
βαια, θα ήταν πιο ευχάριστο αν έβαζες βέ-
το και για την Ουκρανία και τη Γεωργία», 
συνέχισε ο Ρώσος Πρόεδρος. «Είπαµε να 
υπερασπιστούµε τα εθνικά µας συµφέρο-
ντα, όχι και να διακυβεύσουµε τη συνοχή 
της Συµµαχίας», φέρεται να απάντησε ο Ελ-
ληνας πρωθυπουργός. 

Το τηλεγράφηµα
Τις πιέσεις στην τότε ελληνική κυβέρνη-
ση καταγράφει τηλεγράφηµα του πρέσβη 
των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντάνιελ Σπέκχαρντ, 
προς την Ουάσιγκτον που αποκαλύπτουν 
τα WikiLeaks και που φέρνει στο φως της 
δηµοσιότητας σήµερα η Realnews. Ο Ντ. 
Σπέκχαρντ, µετά τις συναντήσεις που είχε 
µε την Ντόρα Μπακογιάννη, τους συµ-
βούλους της, αλλά και µε τους διπλωµατι-
κούς συµβούλους του πρωθυπουργού, Αλέ-
ξανδρο Σάνδη, Κωνσταντίνο Μπίτσιο και 
Μαρίνα Σκορδέλη, περιέγραφε την άρνη-
ση της ελληνικής κυβέρνησης να υποκύψει 
στις πιέσεις των Αµερικανών. 

«∆εν έχουµε τη δυνατότητα να αναγκά-
σουµε τη Μακεδονία, µία κυρίαρχη κυ-
βέρνηση, να αλλάξει το συνταγµατικό της 
όνοµα, όπως η Αθήνα πιστεύει, ούτε να 
παροτρύνουµε τον πρωθυπουργό της χώ-
ρας να δεσµευτεί σε µία πολιτική αυτοκτο-
νία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο τη-
λεγράφηµα, ενώ τονίζεται:«∆εν βλέπουµε 
ενδείξεις ότι η Ελλάδα έχει κάνει µία ανά-
λυση του κόστους και των ωφελειών που 
έχει για την Ελλάδα να εκπληρώσει το δικαί-
ωµα της απειλής µε βέτο, ούτε φαίνεται η 
Ελλάδα να έχει σκεφτεί το σενάριο για την 
“ηµέρα µετά”».

«Οι προσπάθειές µας και τα επιχειρήµα-
τά µας δεν έχουν σηµειώσει απολύτως κα-
µία πρόοδο. Ο Χαλαστάνης δεν έδωσε άλ-
λη ουσιαστική απάντηση παρά να επανα-
λαµβάνει την ελληνική άποψη ότι οι ΗΠΑ θα 
µπορούσαν απλώς να λύσουν αυτό το πρό-
βληµα δηµιουργώντας το “σωστό µείγµα” 
πιέσεων και κινήτρων στα Σκόπια», επιση-
µαίνεται στο τηλεγράφηµα της αµερικανι-
κής πρεσβείας στην Αθήνα προς την Ουά-
σιγκτον. «Οι διπλωµατικοί σύµβουλοι του 
πρωθυπουργού Καραµανλή ήταν περισσό-
τερο γλαφυροί στις απαντήσεις τους, αλλά 
το τελικό αποτέλεσµα ήταν το ίδιο. Ο Σάν-
δης υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα µπορούσε 
να δεχθεί µόνο µία “καθολική λύση” και ότι 
οτιδήποτε άλλο από αυτό θα έριχνε την κυ-
βέρνηση και θα ήταν πολιτική αυτοκτονία 
εκ µέρους Καραµανλή. Ο Σάνδης, ο Μπίτσι-
ος και η Σκορδέλη απέκλεισαν όλες τις προ-
τάσεις που δεν θα απαιτούσαν αλλαγή στη 
συνταγµατική ονοµασία της ΠΓ∆Μ, σηµει-
ώνοντας ότι ο πρωθυπουργός Καραµανλής 
“είχε περάσει στο µισό”, συµφωνώντας να 
δεχθεί ένα σύνθετο όνοµα που να περιλαµ-
βάνει τον όρο “Μακεδονία”. Hταν κάθετοι, 
ο Καραµανλής είχε πάει όσο πιο µακριά 
µπορεί να πάει πολιτικά και δεν θα υπήρχε 
ελληνική κυβέρνηση για συνεργασία αν η 
Ελλάδα ήταν υποχρεωµένη να αποδεχθεί 
κάτι περισσότερο από αυτό». 

«∆εν υφίσταται
µακεδονικό έθνος»

«Αυτό πρέπει να γίνει 
καθαρό και επισήµως 
απολύτως αποδεκτό», 

τονίζει ο Κώστας 
Καραµανλής σε συνοµιλητές 

του, σε µία παρέµβαση µε 
ιδιαίτερη ση µασία
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