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Θέσηγια τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην πΓΔΜ όσον αφορά στο ονοματολογικό
έλαβε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, από το βήμα του Συνεδρίου του
Κύκλου Ιδεών "Η Ελλάδα μετά ΙΙ". Ο κ. Βενιζέλος επεσήμανε ότι τα βήματα πρέπει να γίνουν με
τον κατάλληλο τρόπο, με τον κατάλληλο ρυθμό, στον κατάλληλο χρόνο, χωρίς να δημιουργούνται
παρεκκλίσεις που θίγουν την ισορροπία που είναι πολύ δύσκολη και δεν πρέπει να είναι
εύθραυστη.
"Υπάρχεισατανική σύμπτωση. Την ημέρα που συζητείται στη Βουλή το πακέτο μέτρων, το νέο
μεσοπρόθεσμο, δηλαδή το μνημόνιο μετά το μνημόνιο, ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση για το
ονοματολογικό. Θα δούμε γιατί αυτή η σύμπτωση. Θέλω να ελπίζω ότι το περιεχόμενο της
συμφωνίας θα είναι αξιόπιστο και εθνικά επωφελές. Μου έκανε εντύπωση η στάση του
κυβερνητικού εταίρου. Το δεύτερο κυβερνητικό κόμμα, δια του κ. Καμμένου δήλωσε ότι διαφωνεί
απολύτως, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία είναι τόσο καλή που δύσκολα θα γίνει αποδεκτή από
τα Σκόπια. Η συμφωνία αυτή συνομολογείται και υπογράφεται γιατί το δεύτερο κυβερνητικό κόμμα
στηρίζει την κυβέρνηση και δίνει στον πρωθυπουργό τη δυνατότητα να υπογράφει τέτοιες
συμφωνίες. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον συγχρονισμό. Όποια συμφωνία υπογραφεί παράγει
ιστορικές και πολιτικές συνέπειες. Πρώτα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα εκ μέρους των γειτόνων
μας, προκειμένου να έρθουν οι αντιπαροχές εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όταν η Βουλή
φτάσει να ασχοληθεί με τη συμφωνία, να τη συζητήσει τη συμφωνία, να την κυρώσει θα έχουν
δημιουργηθεί τετελεσμένα που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να τεθούν σε επαναδιαπραγμάτευση,
χωρίς να πληγεί το διεθνές κύρος της χώρας", τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βενιζέλος.
"Τοσυγκεκριμένο ζήτημα είναι συμβολικό. Έχει τεράστιο εμβληματικό βάρος. Αλλά δεν εμπεριέχει
κινδύνους, με την έννοια του κινδύνου, της πολεμικής εμπλοκής, του κινδύνου θανάτου. Το μόνο
θέμα της εξωτερικής μας πολιτικής που εμπεριέχει παρόμοιο κίνδυνο είναι οι σχέσεις με την
Τουρκία. Η κατάσταση, στο Αιγαίο στην ανατολική Μεσόγειο, σε συνδυασμό με το Κυπριακό.
Αυτά είναι τα κριτήρια μας. Οι λεπτομέρειες. Αυτά που αφορούν τη γλώσσα, την ταυτότητα, το
συγχρονισμό. Την ισορροπία των ρυθμίσεων. Όλα αυτά αφορούν μία συμφωνία ολοκληρωμένη
και όχι ενδιάμεση. Με μία ενδιάμεση συμφωνία πορευόμαστε εδώ και 25 χρόνια. Τα λέω αυτά εγώ
που έχω χειριστεί το ζήτημα δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρω πολύ καλά την εθνική θέση.
Η εθνική θέση, όπως διαμορφώθηκε από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και
επιβεβαιώθηκε από όλες τις επόμενες κυβερνήσεις είναι πως αποδεχόμαστε μία σύνθετη

ονομασία με τον όρο "Μακεδονία", με γεωγραφικό προσδιορισμό, έναντι πάντων, αλλά αυτό
σημαίνει και αναθεώρηση των αλυτρωτικών διατάξεων και αλλαγή πρακτικών, σημαίνει ότι όλα
αυτά θα γίνουν με τον κατάλληλο τρόπο, με τον κατάλληλο ρυθμό, στον κατάλληλο χρόνο, χωρίς
να δημιουργούνται παρεκκλίσεις, οι οποίες θίγουν την ισορροπία που είναι πολύ δύσκολη και δεν
πρέπει να είναι εύθραυστη", σημείωσε ο κ. Βενιζέλος.
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