
Ιστορικό ενεργειών για τη µη ένταξη της ΠΓΔΜ στην Ε.Ε. 

 

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της ίδρυσης του ινστιτούτου 
«Ευνοµία», ήταν και είναι η ουσιαστική συµβολή στις προσπάθειες που 
γίνονται για την ακύρωση της συµφωνίας των Πρεσπών. Ως εκ τούτου, τα 
µέλη του σχετικού «Παρατηρητηρίου για την Ακύρωση της συµφωνίας των 
Πρεσπών» είναι επιφορτισµένα – µεταξύ άλλων και – µε την καθηµερινή 
παρακολούθηση µέσων ενηµέρωσης στην Ελλάδα, στα ΠΓΔΜ, αλλά και σε 
άλλες χώρες, για τη συλλογή, αξιολόγηση και ανάλογη χρήση των 
δηµοσιευµένων πληροφοριών. 

 

Τον Ιούνιο του 2019 υπέπεσαν στην αντίληψή µας δηµοσιεύµατα που έκαναν 
αναφορά στα συµπεράσµατα του πρόσφατου Συµβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (18 Ιουνίου 2019, Λουξεµβούργο), στο 
οποίο είχε συζητηθεί το ενδεχόµενο έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων 
µε την ΠΓΔΜ και την Αλβανία. Το πόρισµα του συµβουλίου ήταν αρνητικό, 
µετά τις σοβαρές ενστάσεις που εκφράστηκαν από τους υπουργούς 
ευρωπαϊκών υποθέσεων της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Δανίας και της 
Γερµανίας, στη βάση των συχνών φαινοµένων διαφθοράς υψηλού επιπέδου 
και την έντονη παρουσία του οργανωµένου εγκλήµατος στις δύο «υπό ένταξη 
χώρες». Οπότε, η σχετική συζήτηση µετατέθηκε για το Συµβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων της τρέχουσας εβδοµάδας (15-18 Οκτωβρίου 2019, 
Λουξεµβούργο), υπό την προϋπόθεση ότι θα είχε παρατηρηθεί σαφής 
βελτίωση στην εγκαθίδρυση κράτους δικαίου στις δύο χώρες. 

 

Τον Ιούλιο του 2019, σε πλήρη αντίθεση µε το πνεύµα των εισηγήσεων και 
παρατηρήσεων  των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεσπά το 
µείζον σκάνδαλο “Racket”, όπου κυβερνητικοί αξιωµατούχοι και µέλη της 
ανώτατης εισαγγελικής αρχής φέρονται να πρωταγωνιστούν σε κύκλωµα 
εκβιασµών επιχειρηµατιών. Μετά τη δηµοσίευση µάλιστα σχετικού βίντεο από 
ιταλικό µέσο ενηµέρωσης, υπήρξε προφυλάκιση κάποιων εκ των 
εµπλεκοµένων πρωταγωνιστών, µεταξύ των οποίων και η διευθύντρια της 
Ειδικής Εισαγγελικής Αρχής, Katica Janeva. Να σηµειωθεί ότι η εν λόγω αρχή 
είχε ιδρυθεί το 2015, µετά από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς 
για να καταπολεµηθούν τα εκτεταµένα φαινόµενα διαφθοράς. 

 

Ενώ λοιπόν συνέβαιναν όλα αυτά και σχετικά δηµοσιεύµατα, επί σειρά 
εβδοµάδων, είχαν κατακλείσει τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της ΠΓΔΜ, 
εκκωφαντική ήταν η σιωπή των διεθνών µέσων ενηµέρωσης, αλλά και των 
ελληνικών.  

Φτάσαµε στον Σεπτέµβριο του 2019, όπου µετά το πέρας 6 και πλέον 
εβδοµάδων συνεχόµενων συνταρακτικών αποκαλύψεων, υποβαθµισµένες 



ήταν οι αναφορές σε ευρωπαϊκά µέσα ενηµέρωσης, κυρίως γερµανικά και 
γαλλικά. Ενώ έκπληξη προκάλεσε  η στάση αξιωµατούχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίοι προέβησαν σε µία σειρά υποστηρικτικών δηλώσεων της 
ευρωπαϊκής ένταξης της ΠΓΔΜ, µε αποκορύφωµα τη µη προγραµµατισµένη 
επίσκεψη – αστραπή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 17 
Σεπτεµβρίου 2019 στην ΠΓΔΜ και τις προκλητικές δηλώσεις περί προόδου 
της ΠΓΔΜ στην εγκαθίδρυση κράτους δικαίου, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς υψηλού επιπέδου. 

 

Ταχύτατη ήταν η αντίδραση της «ΕΥΝΟΜΙΑ», η οποία την ίδια µέρα 
αποφάσισε την επίσπευση ολοκλήρωσης της έρευνας που βασιζόταν σε 
ντοκουµέντα και νοµική τεκµηρίωση. Τα µεσάνυχτα της επόµενης ηµέρας, , 
στις 18 Σεπτεµβρίου 2019, η ΕΥΝΟΜΙΑ απέστειλε σε όλα τα θεσµικά 
ευρωπαϊκά όργανα και στην ηγεσία της Ε.Ε. εκτενή επιστολή, µε την οποία 
επισήµαινε τους λόγους για τους οποίους δεν µπορούν να αρχίσουν οι 
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, αφού η θεσµική λειτουργία του κράτους της 
ΠΓΔΜ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις συνθήκες και 
τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιλεξιµότητα ενός νέου 
µέλους.  

 

Στην αποσταλείσα επιστολή, τα κύρια σηµεία που τονίζονται είναι τα εξής: 

- Έλλειψη σταθερών θεσµών που εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου 
και τα δικαιώµατα του ανθρώπου όπως αυτά περιγράφονται στη Διακήρυξη 
της Κοπεγχάγης που καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιµότητας των κρατών µελών 
της Ε.Ε. 

- Η αποτίµηση της προόδου της ΠΓΔΜ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(2018/2145 (INI) τον Μάιο του έτους 2019, όπου τα προβλήµατα που 
επισηµάνθηκαν αφορούσαν την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες, την σύγκρουση 
συµφερόντων, την προστασία της δικαστικής εξουσίας από πολιτικές 
παρεµβάσεις, και το Κράτους Δικαίου. 

- Έκθεση Προόδου της αρµόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου 
επισηµάνθηκαν αδυναµίες στο δικαστικό σύστηµα, η διαφθορά και το 
οργανωµένο έγκληµα και το κράτος δικαίου. 

- Η έκθεση της Οµάδας των Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του 
Συµβουλίου της Ευρώπης {Greco Eval5Rep (2018)7} που δηµοσιεύτηκε τον 
27 Ιουνίου 2019 σχετικά µε την πρόληψη της διαφθοράς, όσον αφορά τις 
ανώτατες εκτελεστικές λειτουργίες και τις υπηρεσίες επιβολής του νόµου στη 
ΠΓΔΜ, βάση της οποίας κλήθηκε η κυβέρνηση να αυξήσει τη διαφάνεια των 
εργασιών της. 

- Το νέο δελτίο τύπου της GRECO στις 12-8-2019, όπου αναφέρεται ότι 
µεταξύ των κρατών που βρίσκονται σε κατάσταση µη συµµόρφωσης, ήτοι σε 



κατάσταση µη εφαρµογής των συστάσεων της GRECO, συµπεριλαµβάνεται 
και η ΠΓΔΜ. 

-Η πρόσφατη έκθεση του αµερικάνικου ιδρύµατος «The Heritage Foundation» 
(2019 Index of Economic Freedom) στην οποία διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της διαφθοράς της 
κυβέρνησης και της διογκωµένης 
γραφειοκρατίας. 
 

- Οι µεταρρυθµίσεις στους τοµείς του κράτους δικαίου και θεµελιωδών 
δικαιωµάτων, δηµοκρατίας και διακυβέρνησης, οι οποίες χρηµατοδοτήθηκαν 
µε χρήµατα των Ευρωπαίων πολιτών κατά το στάδιο της προενταξιακής 
βοήθειας, όχι µόνο δεν στέφτηκαν µε επιτυχία, αλλά κινήθηκαν στην αντίθετη 
κατεύθυνση, όπως αποκαλύπτουν τόσο τα πρόσφατα γεγονότα όσο και οι 
προγενέστερες αυτών εκθέσεις των θεσµικών φορέων. 

- Οι δηµόσιες δηλώσεις της 13ης Σεπτεµβρίου 2019 του αρχηγού της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης, κυρίου Hristijan Mickoski (VMRO-DPMNE), ότι 8 
µέλη του Κοινοβουλίου της ΠΓΔΜ, των οποίων η ταυτότητα αποκαλύφθηκε, 
υποβλήθηκαν σε εκβιαστικές πιέσεις από την προφυλακισθείσα εισαγγελέα, 
κυρία Katica Janeva, µε όχηµα ποινικές διώξεις εις βάρος τους κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας των συνταγµατικών αλλαγών, που προέβλεπε η 
συµφωνία των Πρεσπών, και οι οποίοι είναι έτοιµοι να το επιβεβαιώσουν στις 
αρµόδιες αρχές. 

Μετά το πέρας πέντε ηµερών, όπου δεν υπήρξε καµία αντίδραση, άρχισαν να 
εµφανίζονται νέες δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωµατούχων, οι οποίες πλέον 
συνέκλιναν στο ότι «ναι µεν η ΠΓΔΜ βρίσκεται σε καλό δρόµο για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια 
για να µπορέσει να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ταυτόχρονα, η 
Γερµανία παίρνει την πρωτοβουλία να φέρει το θέµα προς ψήφιση στην 
Οµοσπονδιακή Βουλή της Γερµανίας (Bundestag). Στην προπαρασκευαστική 
συνεδρίαση, φάνηκαν να αίρονται οι αντιδράσεις του κόµµατος της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης, ενώ κατά τη διάρκεια των ηµερών που 
συνεδρίαζε η Bundestag, ο υπουργός εξωτερικών υποθέσεων της ΠΓΔΜ, 
κύριος Bujar Osmani, ήταν επίσηµος καλεσµένος του κυρίου Wolfgang 
Schäuble, προέδρου της Bundestag. Τελικά, η πρόταση για την έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της ΠΓΔΜ στην Ε.Ε. υπερψηφίστηκε.  

Η µόνη χώρα που αντέδρασε ουσιαστικά ήταν η Γαλλία, κυρίως µέσω του 
πρεσβευτή της στην ΠΓΔΜ, κυρίου Christian Thimonier. Η Ευνοµία 
επικοινώνησε µαζί του και ο ίδιος ζήτησε και παρέλαβε από εµάς την 
επιστολή, και ο οποίος δε σταµάτησε ποτέ να τονίζει ότι στην ΠΓΔΜ τα 
προβλήµατα από τα φαινόµενα διαφθοράς και οργανωµένου εγκλήµατος είναι 
ακόµα ορατά, και θα πρέπει κάποια στιγµή οι δηλώσεις και τα σχέδια για την 
καταπολέµησή τους να ακολουθηθούν και από έργα. 



Μέχρι και σήµερα, 15 Οκτωβρίου 2019, η Γαλλία εξακολουθεί να φαίνεται ότι 
θα ασκήσει βέτο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της ΠΓΔΜ, 
ενώ, δεν θα ήταν έκπληξη, αν τελικά αντίστοιχη θέση διατύπωνε και η 
Ολλανδία.  

Στον αντίποδα, η ελληνική κυβέρνηση, έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει την 
υποψηφιότητα της ΠΓΔΜ για άµεση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αθετώντας έτσι την προεκλογική της υπόσχεση για άσκηση βέτο. 


