Με αφορμή το όνομα.
Συγκυρία και στρατηγική στα Βαλκάνια
Φεβουαριος 2018
Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

#ElladaMeta

Βασίλης Γούναρης, Καθηγητής Ιστορίας
Νεοτέρων Χρόνων:
«Η συνεχής διαπραγμάτευση των ταυτοτήτων
είναι επιφαινόμενο της ουσίας του Μακεδονικού
Ζητήματος, που ανέκαθεν ήταν ο έλεγχος του
χώρου. Κι έλεγχος καταρρέει, επειδή ακριβώς
δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η πρόοδος και
η ευημερία. Η κατάρρευση είναι το κοινό
χαρακτηριστικό της οθωμανικής παρακμής,
της πολεμικής δεκαετίας του 1940 και της
γιουγκοσλαβικής παρακμής.
Επειδή δεν
μπορούσαν να εξασφαλιστούν η πρόοδος
και η ευημερία, η συνοχή αναζητήθηκε
και αναζητείται στις ιστορικές ρίζες, στις
αδιαπραγμάτευτες αλήθειες. Είναι ένα βολικό
άλλοθι, που δημιουργεί προβλήματα, αλλά
διανοίγει, όπως βλέπουμε και σήμερα,
προοπτικές ποικίλων χειρισμών στο εσωτερικό
της Ελλάδας, της ΠΓΔΜ και της Βουλγαρίας.
Η συζήτηση για το παρελθόν καλύπτει τις
ευθύνες για το παρόν και το μέλλον.»

Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτής ΝΔ, πρώην
Υπουργός Εξωτερικών:
«Η λύση του θέματος των Σκοπίων πρέπει να
είναι ολοκληρωμένη. Θα είναι μείζον λάθος
εάν αλλάξουμε το FYROM με το όποιο σύνθετο
όνομα αποφασιστεί και να μείνουμε σε αυτό.
Διότι δεν έχουμε λύσει κανένα από τα άλλα
ζητήματα. Θέλουμε μια λύση erga omnes
που σημαίνει χρήση έναντι όλων, εσωτερικά,
πολυμερώς, διμερώς και σημαίνει ότι θα
αλλάξει το σύνταγμα σε δύο τουλάχιστον
κρίσιμα άρθρα, το προοίμιο και αυτό το οποίο
αναφέρεται στις μειονότητες.»

Δημήτρης Καραϊτίδης, Πρέσβυς ε.τ.:
«Μια χώρα η οποία θεωρείται μεσαίου
μεγέθους, όπως η δική μας, εφόσον είναι
οργανωμένη, σοβαρή, υπεύθυνη, μπορεί να
φέρει καλά αποτελέσματα. Εφόσον όμως
παράλληλα τηρείται και μια προϋπόθεση: ότι
οι ενέργειες γίνονται με πνεύμα ρεαλισμού και
με κατάλληλη οργάνωση. Η χώρα μας παρά
την κρίση που την μαστίζει, έχει σημαντικά
πλεονεκτήματα και δυνατότητες, που με
κατάλληλη μέθοδο και δράση μπορεί να τα
αξιοποιήσει. Να τα αξιοποιήσει έτσι ώστε να
φέρει αποτελέσματα που να είναι συμβατά με
τα συμφέροντά της, με τις εθνικές προσδοκίες
και με την εθνική αξιοπρέπεια.»
Κωνταντίνα
Μπότσιου,
Καθηγήτρια
Σύγχρονης
Ιστορίας:
«Όπως
συνέβη
ιστορικά με άλλες διαφορές μεταξύ κρατών
στην Ευρώπη, και εδώ φαίνεται ότι αμοιβαία
αποδεκτή και βιώσιμη λύση μπορεί να γίνει
εφικτή αν εγγυάται την ασφάλεια των συνόρων,
αλλά και την ασφάλεια των ταυτοτήτων και
για τις δύο πλευρές. Εκεί έγκειται η επιμονή της
Ελλάδας σε συνολική και ταυτόχρονη λύση
για όλα τα θέματα: ονομασία, σύνταγμα,
ιθαγένεια, εθνότητα, γλώσσα, σύμβολα.
Ως προς το όνομα, δεν μπορεί παρά να
σημαίνει σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό
προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις.
Επομένως, στη σημερινή διαπραγμάτευση, το
Βουκουρέστι αποτελεί αυτονόητα την ελάχιστη
εθνική γραμμή. Όπως πάντα, η ιστορία μπορεί
να είναι μέρος της λύσης»
Γιώργος Σαββαΐδης,Πρέσβυς ε.τ.:
«Όπως είναι φυσικό για την κυβέρνηση της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας των
Σκοπίων, αλλά, και επίσης για ορισμένους
πολύ ισχυρούς προστάτες της, η ομόφωνη
απόφαση του Βουκουρεστίου δεν επρόκειτο
να περάσει και να μείνει όπως είχε, δηλ.
χωρίς περαιτέρω αντίδραση. Μετά την
ανταλλαγή κατηγοριών για ελληνικό βέτο, για
παρεμπόδιση, για υπονόμευση, απεφάσισε
η κυβέρνηση των Σκοπίων, σε μια προφανή
κίνηση φυγής προς τα εμπρός, να φέρει το
θέμα σε μια δικαστική αντιμετώπιση στη Χάγη.»

Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος
της
Κυβέρνησης,
πρώην
Υπουργός
Εξωτερικών:
«Δεν
υπάρχει
Έλληνας
Πρωθυπουργός και Έλληνας Υπουργός
Εξωτερικών όλα αυτά τα χρόνια, τα 23 χρόνια,
που δεν έχει πει στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ
και στον εκπρόσωπό του τον κ. Νίμις ότι η θέση
μας είναι σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό
προσδιορισμό erga omnes. Όλοι το έχουν
πει. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το θέμα.»
Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος
Παντελής Καψής.
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