Ενδιάµεση Συµφωνία

H Αµερική εντείνει τις πιέσεις της για άρση του ελληνικού εµπάργκο και στις 4
Σεπτεµβρίου 1995 από τα Σκόπια ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α.
Ρίτσαρντ Χόλµπρουκ, από την Αθήνα ο τότε πρέσβης Τόµας Μίλερ και από την
Ουάσινγκτον ο τότε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτµεντ Νίκολας Μπέρνς,
ανακοινώνουν ταυτόχρονα την επίτευξη συµφωνίας Ελλάδας – πΓ∆Μ για απευθείας
διάλογο υπό την αιγίδα του Σάιρους Βάνς, µε σκοπό την υπογραφή µιας
«ενδιάµεσης» συµφωνίας. [εκκρεµεί παραποµπή]
Στις 13 Σεπτεµβρίου στην Νέα Υόρκη των Η.Π.Α., υπογράφεται η Ενδιάµεση
Συµφωνία από τον τότε υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Παπούλια και τον τότε
υπουργό Εξωτερικών της πΓ∆Μ κ. Τσερβενκόφσκι και προβλέπει:[46]
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Τον σεβασµό των υπαρχόντων συνόρων.
Την υποχρέωση από την Ελλάδα να αναγνωρίσει τα Σκόπια µε την προσωρινή
ονοµασία «πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (πΓ∆Μ)».
Η πΓ∆Μ θα πρέπει να προχωρήσει σε άµεση αλλαγή του συµβόλου (µε τον
Ήλιο της Βεργίνας) που υπάρχει στη σηµαία της και να σχεδιάσει µια νέα
σηµαία.
Η πΓ∆Μ θα πρέπει να σταµατήσει την έκδοση και να διακηρύξει τηv άµεση
αλλαγή του νέου χαρτονοµίσµατος µε την απεικόνιση του Λευκού Πύργου
της Θεσσαλονίκης.
Η πΓ∆Μ θα πρέπει να διακηρύξει ότι η ερµηνεία των επίµαχων άρθρων στο
Σύνταγµά της δεν ερµηνεύονται ως διεκδίκηση ελληνικού εδάφους αλλά ούτε
και ως ανάµιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.
H Ελλάδα έχει τη δυνατότητα βάση του άρθρου 11, να αντιταχθεί στην ένταξη
της γείτονος χώρας σε διεθνείς οργανισµούς µε ονοµασία διαφορετική από
της πΓ∆Μ (FYROM).
Άρση του ελληνικού εµπάργκο. (Το ελληνικό εµπάργκο επέφερε ζηµιά 1,5
δις. δολαρίων στην οικονοµία της πΓ∆Μ . Τα διυλιστήρια και τα
χαλυβουργεία διέκοψαν τη λειτουργία τους, επειδή δεν µπορούσαν να
ανεφοδιαστούν από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης . Από τότε µέχρι σήµερα
όλοι, ακόµη και οι ίδιοι οι σλάβοι κάτοικοι της πΓ∆Μ-(σλαβοµακεδόνες),
συµφωνούν ότι η πΓ∆Μ δεν µπορεί να αναπνεύσει οικονοµικά χωρίς την
Ελλάδα).

Ενώ µέχρι να βρεθεί µόνιµη και τελική λύση συµφωνήθηκε να χρησιµοποιείται ως
προσωρινό όνοµα το «πΓ∆Μ» (πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας), µε το οποίο έγινε δεκτή και στον ΟΗΕ (στις 7/4/1993 µε την Απόφαση
817/1993 του Συµβουλίου Ασφαλείας).
Στις 12 Οκτωβρίου, το Μόνιµο Συµβούλιο του Ο.Α.Σ.E. αποφασίζει, µε τη σύµφωνη
γνώµη της Ελλάδας, την ένταξη των Σκοπίων µε την αγγλική ονοµασία Former
Yugoslav Republic of Macedonia ή µε τη συντοµογραφία FYROM.[47][εκκρεµεί παραποµπή]
Οι δύο χώρες (πΓ∆Μ και Ελλάδα) άρχισαν ξανά διαπραγµατεύσεις υπό την αιγίδα
του ΟΗΕ για την τελική ονοµασία του κρατιδίου.[εκκρεµεί παραποµπή][48]

Τον Απρίλιο του 2008 η Ελλάδα άσκησε βέτο στην ένταξη της όµορης χώρας στο
ΝΑΤΟ, κατά τη σύνοδο κορυφής στο Βουκουρέστι. Στις 21 Μαρτίου 2011 η πΓ∆Μ
ξεκίνησε προφορική διαδικασία προσφυγής κατά Ελλάδας στο ∆ικαστήριο της Χάγης
ή οποία κατατέθηκε στις 13 Νοεµβρίου 2008.[49] Στην προσφυγή επικαλείται την
παραβίαση από την Ελλάδα του Άρθρου 11 της Ενδιάµεσης Συµφωνίας µεταξύ των
χωρών που υπογράφηκε το 1995. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό η Ελλάδα συµφωνεί να
µην προβάλλει αντιρρήσεις στην αίτηση της πΓ∆Μ σε συµµετοχή σε οργανισµούς
στις οποίες η Ελλάδα είναι ήδη µέλος (όπως ΝΑΤΟ ή Ευρωπαϊκή Ένωση).[50][51]
Παρά το ότι δεν έχει υπάρξει επίτευξη συµφωνίας µέχρι σήµερα, η κυβέρνηση της
πΓ∆Μ διακηρύσσει ότι περισσότερες από 130 χώρες έχουν αναγνωρίσει την χώρα µε
το συνταγµατικό της όνοµα, ανάµεσα τους η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Ρωσία, η Κίνα,
οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, που θα χρησιµοποιεί τη συνταγµατική της ονοµασία µόνο
στις διµερείς τους σχέσεις.[52]
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