Mιά μελαγχολική διπλωματική SAGA:
Η συμφωνία των Πρεσπών.
ΤOY ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΖΗ *

Εἰς τὰ κείμενα τού πονήματός μου με τίτλον: ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ‘‘ΠΡΕΣΠΕΣ’’
2018-2019. Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΗ SAGA ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ, Λειμών 2019,
καταγράφεται τεκμηριωμένως ἡ ἀγωνία μου καὶ μία προσπάθεια: ἡ τεκμηριωμένη
ἀγωνία μου διὰ τὶς ἐπιπτώσεις τὶς ὁποίες θὰ ἀποδειχθεὶ πώς ἔχει, ἡ πλέον ἀτυχὴς
γιὰ τὰ ἑλληνικὰ ἐθνικὰ συμφέροντα, Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ ἡ προσπάθειά μου
νὰ ἐνθαρρύνω τοὺς ἕλληνες πολιτικοὺς νὰ κατανοήσουν ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα
διπλωματικὸ λάθος τὸ ὁποῖον ὅμως δύναται νὰ θεραπευθεῖ λόγῳ τοῦ πλήθους τῶν
νομικῶν ἀτασθαλειῶν οἱ ὁποῖες διεπράχθησαν κατὰ τὴν διαδικασία ὁλοκληρώσεώς
του.
Τονίζω ὁρισμένα σημεῖα, τὰ ὁποία ἐπεξεργάζομαι καὶ προσεγγίζω βάσει τῆς πειθαρχίας τῆς
γεωπολιτικῆς ἀναλύσεως, ὅπως εἶναι:
1. ἡ δυνατότης διαπραγματεύσεως μὲ ἄλλην ὀνομασία ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἐπελέγη τελικῶς ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν
πλευρά, δηλαδὴ τὴν ἀπολύτως ἐπικίνδυνον διὰ τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα ὀνομασία «Βόρειος
Μακεδονία». Πρότεινα λοιπὸν τὴν ὀνομασία «Κεντροβαλκανικὴ ∆ημοκρατία» ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
«σύνθετη ὀνομασία μὲ γεωγραφικὸ προσδι-ορισμὸ» ἡ ὁποία καλύπτει ὅλα τὰ οὐσιατικῶς ζητούμενα
ἀπὸ πλευρὰς κοινῶν παραδοχῶν μεταξὺ Ἀθηνῶν, ΝΑΤΟ καὶ Οὐάσιγκτων, ἄρα, ἀπὸ στρατηγικὴν καὶ
διπλωματικὴν ἄποψιν θὰ ἠδύναντο νὰ γίνουν ἀποδεκτὰ καὶ ἀπὸ τὰ Σκόπια. Αὐτὸ ὅμως ἀπαιτοῦσε τὴν
κατάλληλον διαπραγματευτικὴν συμπεριφορὰν ἀπὸ πλευρὰς Ἀθηνῶν. Συμπεριφορὰν ἡ ὁποία,
δυστυχῶς, δὲν ὑπῆρξε... 2) Ἐξηγῶ γιατὶ αὐτὴ ἡ ὀνομασία εἶναι ἐπιτυχὴς ἀπὸ πλευρὰς προστασίας τῶν
δικαιωμάτων τῶν ἐθνοτικῶν μειονοτήτων τῆς γείτονος καὶ δὲν θὰ ἐδημιούργει ἀντιδράσεις ἐκ μέρους
τῆς Οὐάσιγκτον, τῆς ὁποίας ἡ βασικὴ μέριμνα ἀφεόρα εἰς τὴν ἔνταξιν τοῦ τεχνηματικοῦ πολυεθνοτικοῦ
αὐτοῦ «κρατογενετικοῦ ἀφηγήματος» εἰς τὴν Βορειο-ἀτλαντικὴν Συμμαχίαν.
2. Ἐξηγῶ τοὺς γεωπολιτκοὺς λόγους τοῦ διαχρονικοῦ «ἐνδιαφέροντος» τοῦ Βερολίνου σχετικῶς μὲ τὴν
περιοχὴν καὶ τὸ εἶδος τῶν γεωστρατηγικῶν σχεδιασμῶν του διὰ τὸν ἔλεγχον αὐτῆς ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν
μὲ συνθετικὸν «Μακεδονία».
3. Καταρρίπτω τὸν μύθο περὶ τῆς δῆθεν διαιρέσεως τοῦ «Μακεδονικοῦ χώρου» ἀπὸ τὴν Συνθήκην τοῦ
Βουκουρεστίου τοῦ 1913, σὲ «Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου», «Μακεδονία τοῦ Πιρὶν» καὶ «Μακεδονία τοῦ
Βαρδάρη».
4. Ἐντοπίζω καὶ ἐξηγῶ τὶς λαθροχειρίες ἀπὸ πλευρᾶς κυβερνήσεως τῶν Σκοπίων, τὶς ἀπαράδεκτες
ἀποδοχές των ἀπὸ πλευρᾶς τῆς κυβερνήσεως τῶν Ἀθηνῶν ἀλλὰ καὶ τὴν παντελῶς ἀπαράδεκτον
παραβίασιν ἀπὸ πλευρᾶς τῶν παραγόντων τῆς οὕτω κληθείσης «διεθνοῦς κοινότητος» ὅλων τῶν
ὁριζομένων ἀπὸ τὸ διεθνὲς δίκαιο (Σύμβασις τῆς Βιέννης περὶ ∆ικαίου τῶν Συνθηκῶν τοῦ 1969) καὶ τὸν
Καταστατικὸν Χάρτην τοῦ ΟΗΕ περὶ μὴ ἐπεμβάσεως εἰς τά «ἐσωτερικὰ ζητήματα» ἄλλων κρατῶν.
5. Εἰς τὸ τελικὸν κείμενον, τὸ ὁποῖον καὶ ἀποτελεῖ συμβολὴν τοῦ Συγγραφέως Γεωργίου Ρωμανοῦ
ἀποδεικνύεται περιτράνως καὶ σὲ ὅλο της τὸ εὖρος ἡ λαθροχειρία τοῦ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ σχετικῶς μὲ τὴν
ἔκνομον ἀποδοχὴν τοῦ φακέλλου τῆς «κυρωθείσης» Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἡ ὁποία ἐκφεύγει κάθε
θεσμικῶς προβλεπομένης διαδικασίας ἀπὸ τὶς Ἀποφάσεις-Ψηφίσματα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ
ΟΗΕ ἐν συνεργείᾳ μετὰ τῶν διπλωματικῶν ἀρχῶν τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν Σκοπίων.
Ἡ πικρία μου εἶναι μεγάλη καὶ ἡ ἀγωνία μου γιὰ τὰ παραχθησόμενα, ἀρνητικὰ ἐθνικῶς,
ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἀπαραδέκτου ἀπὸ πάσης ἀπόψεως συμφωνίας, ἔτι μεγαλυτέρα. Ἤθελα, μὲ τὸ
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ἀνὰ χεῖρας πονημάτιον νὰ τὰ μοιρασθῷ μὲ ὅλους τοὺς καλοπίστους Ἕλληνες οἱ ὁποῖοι θὰ πρὲπει να
γνωρίζουν ὅτι ἀκόμη καὶ τά «λάθη (ὀνομασία, ταὐτότητα, γλώσσα), δύνανται νὰ διαπράττονται μὲ ὀρθὸν
τρόπο» 1 ὥστε προϊόντος τοῦ χρόνου καὶ μετεξιλισσομένων τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν τοῦ τόπου νὰ δύνανται
νὰ «θεραπευθοῦν» (ἀκύρωση τῆς Συμφωνίας) πρὸς ὄφελος τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων καὶ τῆς εἰρήνης εἰς
τὴν περιοχὴν τών Βαλκανίων ἡ ὁποία τὴν ὧρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμὲς εὐρίσκεται εἰς ἄκρως
επικίνδυνον δυναμικὴν ἀνισορροπία.
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Ἰωάννου τοῦ Ἡρακλεικοῦ, Ἀμεθύστη ἡ Ἔκπαγλος, Χρονικὸν Μέγα καὶ Μυστικὸν, [cura Ἰωάννου Θ. Μάζη], Ἀθήναι 2015
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