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ΣΥΝΟΨΗ 

 Στα κείμενα που ακολουθούν επιχειρείται η ανάλυση της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής καθώς και της ελληνικής πολιτικής εθνικής ασφάλειας, όπως 

αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα. Αυτό το ευρύτατο φάσμα 

μελέτης, περιορίζεται στο χώρο των όμορων βαλκανικών χωρών και εστιάζει σε μια 

πιθανή αποσταθεροποίηση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας1, εφεξής Σκόπια2, και τις συνέπειες της για τη χώρα μας. Εξετάζεται, 

καταρχήν, το κατά πόσο η πιθανότητα αποσταθεροποίησης μπορεί να εξελιχθεί σε 

πραγματικό γεγονός και κατά δεύτερο λόγο ποιοι θα είναι οι κίνδυνοι που 

προκύπτουν από τη γειτνίαση με μια ζώνη κρίσεων (αστάθεια, πόλεμος, οικονομική 

ανέχεια), ικανή να τινάξει στον αέρα ολόκληρη την οικονομική σταθεροποίηση και 

ανάπτυξη των Βαλκανίων, στην οποία συμβάλει ενεργά τόσο η Ελλάδα, όσο και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

                                            
1 Η χρησιμοποίηση του όρου ΠΓΔΜ είναι σύμφωνη με το Ψήφισμα 817 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών της 7ης Απριλίου 1993, σύμφωνα με το οποίο αυτό το «κράτος προσωρινά 
[θα] αναφέρεται για κάθε σκοπό στο πλαίσιο του ΟΗΕ ως ‘’η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας’’ εφόσον εκκρεμεί η διευθέτηση της διαφοράς που είχε προκύψει γύρω από την 
ονομασία του κράτους». 
2 Λόγω της τρέχουσας διαφωνίας για το όνομα με την Ελλάδα, η χώρα αυτή αναγνωρίζεται από 
πολυμερείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και το ΝΑΤΟ με την 
προσωρινή ονομασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» (ΠΓΔΜ). Σύμφωνα με 
το Σύνταγμα της, το όνομά της είναι «Δημοκρατία της Μακεδονίας», που χρησιμοποιείται από 
αρκετές χώρες τόσο για διμερείς όσο και για εσωτερικούς σκοπούς. Για λόγους σαφήνειας και 
ευκολίας κατανόησης, στην παρούσα εργασία κάθε αναφορά στη χώρα αυτή θα γίνεται με το όνομα 
«Σκόπια». 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Δυο λόγια περί ιστορίας 

 Στα βόρεια σύνορά μας ένα νεοϊδρυθέν κράτος αποκαλείται πλέον 

«Δημοκρατία της Μακεδονίας». Μέχρι και το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο η περιοχή 

αυτή άνηκε στη σύνθεση του Σερβικού κράτους και ονομαζόταν Παλιά Σερβία, Νότια 

Σερβία ή Vardarska Banovina δηλ. Διοίκηση του Βαρδάρη. Οι κάτοικοι της 

ονομάζονταν Νότιοι Σέρβοι και κανένας, μέχρι τότε, από τους μετέπειτα 

δημιουργούς της Λαϊκής Δημοκρατίας της «Μακεδονίας», δεν είχε μιλήσει για 

«Μακεδονικό» έθνος και «Μακεδόνες». Όλα αυτά όμως μέχρι τη σύνοδο στο Jajce, 

όταν την 29η Νοεμβρίου του 1943 στην ομώνυμη πόλη της Βοσνίας, το 

Αντιφασιστικό Συμβούλιο Εθνικής Απελευθέρωσης της Γιουγκοσλαβίας (Τίτο – 

Παρτιζάνοι) αποφάσισε την οργάνωση της χώρας σε ομοσπονδιακή βάση. Μία από 

τις ομοσπονδίες ήταν και η Λαϊκή Δημοκρατία της «Μακεδονίας». 

 Σ’ εκείνη τη χρονική στιγμή, ρίχτηκε ο σπόρος μιας τεχνητής προσπάθειας 

εθνογέννεσης, που βάφτιζε με ελληνικό όνομα και χάριζε ελληνικά σύμβολα. Η 

ανακάλυψη των Σκοπίων ανήκει στο Στρατάρχη Τίτο και τις επεκτατικές ορέξεις του. 

Με το Μακεδονικό ο Τίτο απέβλεπε: Ως ελάχιστο στόχο του εξ’ αρχής, τη 

συγκράτηση και αφομοίωση της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας εντός της 

γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας (φόβος απόσχισης γιατί οι κάτοικοι στην πλειοψηφία 

τους ήταν βουλγαρικής αυτοσυνειδησίας) και κατά δεύτερον, την επέκταση της 

Γιουγκοσλαβίας στην βουλγαρική και ελληνική Μακεδονία. Για το σκοπό αυτό 

εργάστηκαν συστηματικά παραχωρώντας στη Λαϊκή Δημοκρατία της «Μακεδονίας» 

χωριστή κρατική οργάνωση, ιδιαίτερη γλώσσα στην οποία έπρεπε να μειωθεί και να 

συγκαλυφθεί με κάθε τρόπο η μεγάλη συγγένεια του ιδιώματος με τη βουλγαρική, 

και κατασκεύασαν μια νέα «Μακεδονική» ιστορία. Το σύνθημα όλη αυτή την περίοδο 

ήταν ότι μετά το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο απελευθερώθηκε μόνο το ένα κομμάτι 

της Μακεδονίας, το γιουγκοσλαβικό. 

 Από το 1950 όπου έχουμε την αποκατάσταση των ελληνογιουγκοσλαβικών 

σχέσεων μέχρι και τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας (1991), κάθε φορά που υπήρχε 

αναφορά στο Μακεδονικό από τους Σκοπιανούς, η κεντρική κυβέρνηση της 
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Γιουγκοσλαβίας προσπαθούσε να πείσει ότι τα Σκόπια ενεργούσαν ανεξάρτητα από 

αυτούς. 

 Ως αφετηρία της αναβίωσης του Μακεδονικού, μπορούμε να θεωρήσουμε 

την ανάδειξη, ύστερα από τις πρώτες ελεύθερες πολυκομματικές εκλογές στην 

περιοχή μετά το 1938 της 11ης και 25ης Νοεμβρίου του 1990, της πρώτης 

μετακομμουνιστικής πολυκομματικής βουλής των Σκοπίων, η οποία σηματοδότησε 

και τις μετέπειτα εξελίξεις. Πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται ο Kiro 

Gligorov (27/1/1991). 

 Στις 15 Απριλίου του 1991 έχουμε την ψήφιση του νέου Συντάγματος των 

Σκοπίων με την ψήφιση τροπολογιών ισχυουσών Συνταγματικών Διατάξεων, προς 

τη μετάβαση από καθεστώς σοσιαλιστικής δημοκρατίας, σε καθεστώς δυτικού 

τύπου δημοκρατίας, χωρίς φυσικά η μετάβαση αυτή να στερείται διαφόρων 

ιδιαιτεροτήτων. Έτσι έχουμε διατάξεις περί μεταβολής συνόρων αλλά και περί 

προστασίας μειονοτήτων σε γειτονικές χώρες, αναφερόμενοι καθαρά σε πολίτες της 

Αλβανίας, Ελλάδας, Βουλγαρίας και Σερβίας, που τα Σκόπια θεωρούν ότι υπάρχει 

«Μακεδονική μειονότητα». 

 Στις 16 Δεκεμβρίου του 1991, συνέρχονται στις Βρυξέλλες οι υπουργοί 

Εξωτερικών των «12» της Ε.Ο.Κ. σε μια συνεδρίαση η οποία θα αποδειχτεί ιστορική. 

Κάτω από την ασφυκτική πίεση της Γερμανίας, καταλήγουν στην απόφαση να 

αναγνωρίσουν το δικαίωμα ανεξαρτητοποίησης των επί μέρους Ομόσπονδων 

Γιουγκοσλαβικών Δημοκρατιών (Σλοβενίας – Κροατίας). Στις 19 Δεκεμβρίου, δύο 

μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Ε.Ο.Κ. συνέρχεται η Βουλή 

των Σκοπίων και εγκρίνει διακήρυξη, με την οποία υιοθετεί τα κριτήρια που θέσπισε 

το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ο.Κ. ως προϋπόθεση αναγνώρισης 

ανεξάρτητων χωρών, οι οποίες προέρχονται από τη διάλυση κρατών του 

«Υπαρκτού Σοσιαλισμού». Μέσω, αυτού του διπλωματικού ελιγμού, οι Σκοπιανοί 

πέτυχαν στις 17 Ιανουαρίου του 1992, στο Παρίσι, η επιτροπή Badinter να 

προχωρήσει στην γνωμοδότηση υπ’ αριθμόν 6 «Για την αναγνώριση της 

Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και των κρατών – μελών της». 
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 Απέναντι σε αυτή τη νέα διαμορφούμενη κατάσταση, η Ελλάδα αντέδρασε 

σπασμωδικά. Το αρχικό shock διαδέχθηκε μια σειρά κινήσεων πανικού. Από τη 

στιγμή λοιπόν που τα Σκόπια κήρυξαν την ανεξαρτησία τους (1991), η Αθήνα, ενώ 

θα έπρεπε να αισθάνεται ικανοποιημένη από το νέο γεωπολιτικό πλουραλισμό των 

Βαλκανίων, που ολοφάνερα ευνοούσε τη γεωπολιτική της θέση και τη 

γεωοικονομική της διείσδυση, αντέδρασε αμήχανα, σχεδόν σπασμωδικά, 

προβάλλοντας μια έντονα εχθρική στάση απέναντι στον μικρό και εκνευριστικό της 

γείτονα, που έδειχνε να την αψηφάει. Αιτία ήταν το όνομα «Μακεδονία», που τα 

Σκόπια επέλεξαν για να δώσουν στο νέο τους κράτος. 

 Για την ελληνική πλευρά το όνομα «Μακεδονία» συνδέονταν άρρηκτα με την 

ελληνική ιστορία και συγκεκριμένα με την ένδοξη εποποιία του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, αποτελώντας έτσι αναπαλλοτρίωτο «κτήμα ες αεί» του Ελληνισμού. 

Μια χώρα διεθνώς αναγνωρισμένη με το όνομα «Μακεδονία» θα αποτελούσε 

απειλή για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους, ενώ θα 

αποτελούσε απειλή και για την εδαφική ακεραιότητα της Βόρειας Ελλάδας. Πόσο 

μάλιστα όταν αυτή η χώρα χρησιμοποιούσε σύμβολα και χάρτες, που 

καλλιεργούσαν διεκδικήσεις ελληνικών εδαφών. 

 Στις εθνικιστικές προκλήσεις των Σκοπίων οι ελληνικές αντιδράσεις ήρθαν 

καθυστερημένα, ήταν σπασμωδικές, υπερβολικές και συχνά παράλογες. Έτσι, 

ουσιαστικά δεν πέτυχε παρά πενιχρά αποτελέσματα. Στα μάτια των ξένων 

αναλυτών η Ελλάδα, με την υπερβολική στάση της στο ζήτημα των Σκοπίων, 

καθίστατο αυτομάτως τμήμα του «βαλκανικού προβλήματος». Όλα αυτά τα χρόνια 

ουσιαστικά μεταθέταμε το πρόβλημα στο μέλλον και φτάσαμε σήμερα στο σημείο 

τέσσερις χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας (πλην Γαλλίας) να έχουν αναγνωρίσει 

τα Σκόπια ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας». 

Ο λόγος ύπαρξης της εργασίας 

 Ο πρώτος λόγος ύπαρξης αυτής της εργασίας είναι να προσφέρει μια πλήρη 

εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στο γειτονικό κρατίδιο των Σκοπίων. 

Κατάσταση που ενδεχομένως, λόγω της άμεσης γειτνίασης, σε περίπτωση που 

ξεφύγει, να επηρεάσει και την Ελλάδα. 
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 Ο δεύτερος λόγος είναι να ικανοποιήσει ένα εκ νέου, μετά τα τελευταία 

πολιτικά αλλά και στρατιωτικά γεγονότα, εμφανιζόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον για 

την Βαλκανική και δη την περιοχή των Σκοπίων. 

 Ο τρίτος λόγος είναι να ωθήσει τον αναγνώστη να μελετήσει την ελληνική 

εξωτερική πολιτική απέναντι στα Σκόπια, ώστε να δει και να αναγνωρίσει τα λάθη 

και τις παραλήψεις που έγιναν, και να κατανοήσει πως ένα μικρό κράτος μπορεί να 

αντιμετωπίσει πολιτικά ένα μεγαλύτερο. 

 Ο τέταρτος, αλλά ίσως ο πλέον σημαντικός, είναι να αποτυπώσει τις 

συνέπειες της κατάρρευσης ενός κράτους στους γείτονες του. Η κατάρρευση δεν 

σημαίνει αυτομάτως και διάλυση. Μπορεί να είναι οικονομική, ηθική, πολιτική, 

κοινωνική ή στρατιωτική. Οι συνέπειες για τα γειτονικά κράτη όμως είναι οι ίδιες σε 

κάθε περίπτωση. 

 Η εργασία, λοιπόν, αυτή δεν συντάχθηκε για να ασχοληθεί με τις 

ελληνοσκοπιανές διαφορές, αλλά για να βρει και να τονίσει τις συνέπειες μιας 

κατάρρευσης ή αποσταθεροποίησης του γειτονικού μας κρατιδίου στην ελληνική 

κοινωνία και πολιτεία, ανεξαρτήτως πολιτικών ή άλλων διαφορών και εχθρικής ή όχι 

στάσης απέναντι του. 

Αξιομνημόνευτες βιβλιογραφικές πηγές 

 Μέχρι το 1995, υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών περί της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο λόγος είναι η ιδιάζουσα ελληνική εξωτερική 

πολιτική στο θέμα των Σκοπίων, από την σύσταση τους ως ανεξάρτητο κράτος. Το 

1995 αποτελεί ορόσημο, καθώς στις 13 Σεπτεμβρίου 1995 υπογράφεται η 

Ενδιάμεση Συμφωνία. Από τότε και μέχρι σήμερα υποτίθεται πως ο διάλογος μεταξύ 

των δύο χωρών θα είχε προχωρήσει και θα βρισκόταν σε καλό σημείο, κυρίως δε 

πως θα τηρούνταν τα συμφωνηθέντα. Όμως η κυβέρνηση των Σκοπίων δεν δέχτηκε 

καμία ουσιαστική συζήτηση για το θέμα του ονόματος και εμείς από την πλευρά μας 

το αφήσαμε σχεδόν να ξεχαστεί. Έτσι στην μετά του 1995 εποχή, υπάρχει 

στασιμότητα που αντικατοπτρίζεται και στην βιβλιογραφία. 

 Όσον αφορά την ασφάλεια, υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών, οι 

οποίες στηρίζονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). 
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 Στην μελέτη αυτή, όσον αφορά την ελληνική εξωτερική πολιτική, 

χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα οι δύο τόμοι του έργου του Παναγιώτη Τσάκωνα, 

«Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Μια Συνολική Προσέγγιση» και 

συγκεκριμένα τα κεφάλαια «Διεθνές Δίκαιο και Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική 

Πολιτική» (Χ. Τζήμητρας) και «Το Μοντέλο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής στην 

Ελλάδα: Πρόσωπα έναντι Θεσμών» (Π. Ιωακειμίδης) από τον Α’ Τόμο, «Η 

Βαλκανική Πολιτική της Ελλάδας, Κριτικός Απολογισμός της Μεταπολεμικής 

Περιόδου και Προοπτικές» (Σ. Βαλντέν) και «Ελληνική Εξωτερική Πολιτική και 

Μακεδονικό Ζήτημα, 1991 – 2002: Από τη Σύγκρουση στη Συνεργασία» (Α. 

Τζιαμπίρης). 

 Όσον αφορά την ασφάλεια, χρήσιμο εργαλείο αποδείχθηκε το βιβλίο 

«Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Οικοδομώντας το Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό 

Πρώτο Αιώνα» των Θ. Ντόκου, Π. Τσάκωνα. 

 Τέλος, σημαντική ήταν και η συμβολή του διαδικτύου αν και η διασταύρωση 

των εκεί αναγραφέντων αποτελεί μια επίπονη και μάλλον ανασφαλή διαδικασία. 

Ερωτήματα εργασίας 

 Η εργασία αυτή επιχειρεί να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: Ποιες θα είναι 

οι συνέπειες για την ελληνική ασφάλεια και εξωτερική πολιτική από μια 

αποσταθεροποίηση στα Σκόπια. Το ερώτημα αυτό από μόνο του εγείρει μια σειρά 

δευτερευόντων ερωτημάτων. 

 Καταρχήν, ποια είναι η ελληνική στρατηγική εθνικής ασφάλειας, πως αυτή 

διαμορφώνεται στον εικοστό πρώτο αιώνα και ποιες είναι οι απειλές που καλείται 

να αντιμετωπίσει. Αποτελούν τα Σκόπια απειλή για την εθνική μας ασφάλεια; 

 Δεύτερο, ποια είναι η ελληνική εξωτερική πολιτική, που στηρίζεται και κυρίως 

ποια η πορεία της στα Βαλκάνια και ειδικότερα απέναντι το κράτος των Σκοπίων. 

 Τρίτο, υπάρχει πράγματι κίνδυνος αποσταθεροποίησης των Σκοπίων ή 

πρόκειται απλά για ελπίδες κάποιων ελληνικών εθνικιστικών κύκλων. Τι μας 

καταμαρτυρά η σύγχρονη σύντομη ιστορία τους; 
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 Τέλος, ποιες θα είναι οι συνέπειες για την Ελλάδα μιας πιθανής κατάρρευσης 

των Σκοπίων σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και στρατιωτικό επίπεδο. 

Σημασία της έρευνας 

 Με δεδομένο ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατών και ιδιαίτερα των 

οικονομιών τους είναι, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης τεράστια, άλλο τόσο 

τεράστιες μπορούν να αποβούν και οι συνέπειες της κατάρρευσης μιας κρατικής 

οντότητας στους γείτονες του και όχι μόνο. 

 Μέσα από την εργασία αυτή, λοιπόν, επιχειρείται μια διπλή ανάλυση: 

Καταρχήν, κατά πόσο είναι πιθανό να γίνει πραγματικότητα μια αποσταθεροποίηση 

των Σκοπίων, εξάγοντας συμπεράσματα μέσα από τη μελέτη διαφόρων γεγονότων, 

όπως αυτά τα έχει καταγράψει η ιστορία. 

 Κατά δεύτερο λόγο, ποιες θα είναι οι πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας 

κατάρρευσης – αποσταθεροποίησης για την Ελλάδα, μέσα από την ανάλυση μιας 

σειράς οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και στρατιωτικών σταθερών. 

 Η σημασία, λοιπόν, αυτής της μελέτης εναπόκειται στο γεγονός ότι μπορεί να 

βοηθήσει, κατ’ αναλογία με τα προηγούμενα, σε δύο τομείς: Καταρχήν, να βρεθούν 

οι ρίζες και οι γεννεσιουργές αιτίες της αποσταθεροποίησης, ώστε τελικά να υπάρξει 

η δυνατότητα, η πρόβλεψη και το μέλημα του διεθνούς παράγοντα, αυτή να 

αποτραπεί, πριν επηρεάσει καθολικά τα γειτονικά κράτη, τα Βαλκάνια και κατά 

συνέπεια ολόκληρη την Ευρώπη. 

 Η δεύτερη συνεισφορά αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση των συνεπειών, 

για την Ελλάδα, μιας τέτοιας αποσταθεροποίησης. Η ανάλυση αυτή μπορεί να 

αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα ληφθούν μια σειρά προληπτικών μέτρων, 

με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία και ομαλότερη απόσβεση των 

συνεπειών αυτών, ώστε τουλάχιστον στην αρχική φάση, να μην επικρατήσει 

πανικός και εκδηλωθούν σπασμωδικές ενέργειες που θα επιβαρύνουν την 

κατάσταση. 
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Δομή της εργασίας 

 Προκειμένου, λοιπόν, να απαντηθούν τα ερωτήματα που τέθηκαν, η εργασία 

αυτή χωρίζεται άτυπα σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος, κεφάλαια ένα έως τρία, 

αναλύεται η ελληνική στρατηγική εθνικής ασφάλειας, η ελληνική εξωτερική πολιτική 

και η βαλκανική εξωτερική πολιτική. Στο δεύτερο μέρος, κεφάλαια τέσσερα έως έξι, 

αναλύεται η αστάθεια των Σκοπίων σε ιστορική βάση, η πιθανότητα 

αποσταθεροποίησης στο κοντινό μέλλον και οι συνέπειες για την Ελλάδα. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της ασφάλειας στη σύγχρονη 

εποχή και ο ρόλος των ασύμμετρων απειλών για την ασφάλεια σήμερα. Αναλύεται 

η στρατηγική εθνικής ασφάλειας και η ελληνική πολιτική ασφάλειας, όπως αυτή έχει 

διαμορφωθεί με βάση τις νέες και σύγχρονες απειλές της τρομοκρατίας, της 

ανεξέλεγκτης διακίνησης όπλων μαζικής καταστροφής, της μετανάστευσης και του 

οργανωμένου εγκλήματος, των κυβερνοεπιθέσεων, της ενεργειακής ασφάλειας, της 

σύγχρονης πειρατείας και της καταστροφής του περιβάλλοντος. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ελληνική εξωτερική πολιτική και 

αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που την διέπει και η σχέση της με την εκτελεστική, 

νομοθετική και δικαστική λειτουργία. Στη συνέχεια αναλύεται το μοντέλο 

διαμόρφωσης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στηριζόμενο στην κοινωνία, τα 

πολιτικά πρόσωπα και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Τέλος, αναλύεται η 

ιδεολογία που την διέπει από την μεταπολίτευση και μετά. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εμβάθυνση στην ελληνική εξωτερική πολιτική στα 

Βαλκάνια, ξεκινώντας από την περίοδο της προσέγγισης και διαβαλκανικής 

συνεργασίας (1974 – 1981), περνώντας στα τελευταία χρόνια του Ψυχρού πολέμου 

(1981 – 1989) και φτάνοντας μέχρι το σήμερα. Η δημιουργία του κράτους των 

Σκοπίων είχε ως συνέπεια την εφαρμογή μιας αναθεωρητικής στρατηγικής (1989 – 

1995) η οποία και μετεξελίχθηκε σε στρατηγική προσέγγισης (1996 -). Δύο 

στρατηγικές εξωτερικής πολιτικής διαμετρικά αντίθετες, με κοινό ωστόσο ανοιχτό 

μέτωπο το ζήτημα της ονομασίας (και όχι μόνο). 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, που αποτελεί και το πρώτο του δεύτερου μέρους, 

παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή, στην επί μονίμου βάσεως, αστάθεια των 

Σκοπίων. Αρχικά γίνεται παρουσίαση ορισμένων γενικών στοιχείων σχετικά με την 
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εθνοτική κατανομή του πληθυσμού, την οικονομία και την πολιτική κατάσταση, τρεις 

παράγοντες που βυθίζουν τα Σκόπια στην κρίση από την πρώτη μέρα της 

ανεξαρτησίας τους. Στη συνέχεια αναλύονται τέσσερις περίοδοι κρίσης: η πρώτη 

κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, η δεύτερη κατά την μεγάλη κρίση του 2001, 

η τρίτη στην εποχή μετά την Συμφωνία πλαίσιο και τέλος η πρόσφατη κρίση του 

21ου αιώνα. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η πιθανότητα αποσταθεροποίησης 

των Σκοπίων στο προσεχές μέλλον. Η ανάλυση εστιάζει σε δύο τομείς, οι οποίοι 

θεωρούνται ως οι γεννεσιουργές αιτίες της αστάθειας. Στον εθνοτικό τομέα, δηλαδή 

στην συνύπαρξη και συνάμα σύγκρουση Αλβανών και Σλαβομακεδόνων εντός της 

ίδιας κρατικής οντότητας και στον πολιτικό τομέα, δηλαδή στην ανάλυση της 

ταραχώδους πολιτικής κατάστασης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Σε 

κάθε τομέα επιχειρείται μια βαθύτερη ανάλυση σε εσωτερικό, περιφερειακό και 

εξωτερικό παράγοντα. 

 Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις, για την Ελλάδα, μιας 

ενδεχόμενης αστάθειας στο κράτος των Σκοπίων. Συγκεκριμένα, αναλύονται 

επιπτώσεις στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην κοινωνία (εσωτερική 

ασφάλεια) και σε στρατιωτικά θέματα (εξωτερική ασφάλεια). 

Συμπέρασμα 

 Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν σε αυτή την εργασία, μας 

οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

  Η έννοια της ασφάλειας σήμερα έχει αλλάξει και έχει εμπλουτιστεί με 

μια σειρά νέων απειλών όπως η τρομοκρατία, το εμπόριο όπλων, το διεθνικό 

έγκλημα αλλά και η πείνα, η φτώχια, η μόλυνση του περιβάλλοντος και η ανεργία. 

Απέναντι σε αυτές τις νέου είδους απειλές, τις αποκαλούμενες και ως ασύμμετρες 

απειλές, η ελληνική στρατηγική εθνικής ασφάλειας στηρίζεται σε δύο παράγοντες: 

αφενός στον ευρωπαϊκό παράγοντα, όπου η Ένωση αποτελεί εν δυνάμει τον 

καταλληλότερο διεθνή οργανισμό για τη διαχείριση των διεθνών κρίσεων, καθώς 

διαθέτει ένα ευρύτατο φάσμα πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και 

διπλωματικών μέσων, ένα θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τη συντονισμένη δράση 

της καθώς και ένα πλουσιότατο πλέγμα εξωτερικών σχέσεων που της παρέχει 
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ουσιαστική (κυρίως οικονομική) επιρροή στα διεθνή δρώμενα, και αφετέρου στο 

ΝΑΤΟ, ο ρόλος του οποίου στο τομέα της ασφάλειας είναι εκ των πραγμάτων 

συγκεκριμένος λόγω του έντονα στρατιωτικού χαρακτήρα του οργανισμού. Τα 

Σκόπια, σήμερα, αδυνατώντας να ενταχθούν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, 

αποτελούν εστία ασύμμετρων απειλών και εν δυνάμει απειλών για την ελληνική 

ασφάλεια και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα εν γένει. 

  Στην Ελλάδα, η εξωτερική πολιτική αποτελεί προϊόν τριών 

παραγόντων: της κοινής γνώμης ως πηγή εξωτερικής πολιτικής, του πολιτικού 

προσώπου ως λήπτη απόφασης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ προσώπων και 

κοινωνίας ως προς τις επιλογές. Οι τρεις αυτοί παράγοντες θεσπίζουν την εξωτερική 

πολιτική έναντι των επίσημων θεσμών, με αποτέλεσμα στο θέμα των Σκοπίων, η 

εξωτερική πολιτική να ακολουθήσει δύο διαφορετικές στρατηγικές: Μία 

αναθεωρητική, έως το 1995 και μία προσεγγιστική από το 1995 έως σήμερα. 

Ωστόσο το άλυτο θέμα του ονόματος (και όχι μόνον) προκαλεί το μπλοκάρισμα της 

ένταξης τους στους δυτικοευρωπαϊκούς θεσμούς, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

αστάθειας και του πιθανού κινδύνου μιας αποσταθεροποίησης στην περιοχή. 

Αντίθετα, μια θεσμική χάραξη εξωτερικής πολιτικής από την πλευρά της Ελλάδος, 

ενδεχομένως να είχε ήδη λύσει τις διαφορές με το γειτονικό κράτος και να έφερνε 

στην περιοχή την σταθερότητα που εμπνέει η σιγουριά των ευρωαντλαντικών 

δομών. 

  Ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης των Σκοπίων είναι υπαρκτός. Η 

άποψη αυτή στηρίζεται σε δύο δεδομένα: πρώτον, τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των 

δύο εθνοτήτων, Αλβανών και Σλαβομακεδόνων, οι οποίες ζουν σε καθεστώς εν 

υπνώσει σύγκρουσης, όπως καταμαρτυρά το βίαιο παρελθόν τους, και δεύτερον 

στην πολιτική αστάθεια των τελευταίων χρόνων, εξαιτίας της φθοράς της εξουσίας 

του κυβερνώντος κόμματος, της διαφθοράς, της οικονομικής ανέχειας και της 

ανεργίας. Προβλήματα που παρότι υποτίθεται ότι διευθετήθηκαν από την Συμφωνία 

της Οχρίδος, εξακολουθούν και σήμερα να βρίσκονται στο παρασκήνιο, 

περιμένοντας τον κατάλληλο σκηνοθέτη να τα τραβήξει στην επιφάνεια και να 

προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων, τόσο στο εσωτερικό των Σκοπίων, όσο και στην 

εγγύτερη περιφέρεια. 
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  Τέλος, οι συνέπειες για την Ελλάδα μιας πιθανής κατάρρευσης των 

Σκοπίων σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και στρατιωτικό επίπεδο θα είναι 

τεράστιες. Οικονομικά, απώλεια του 3% των εξαγωγών της χώρας και πλήγμα στα 

κεφάλαια των επενδύσεων. Πολιτικά, ανάδειξη του αλβανικού ζητήματος, θέμα 

Τσαμουριάς και Τσάμηδων, απώλειες στη μάχη για το όνομα των Σκοπίων, διεθνή 

απομόνωση. Κοινωνικά, αύξηση της ανεργίας, μετανάστευση ελληνικού στοιχείου, 

εγκληματικότητα, επιδείνωση του τομέα υγείας, αλλαγή στην ανθρώπινη 

συμπεριφορά, δημιουργία εξτρεμιστικών κοινοτήτων. Στρατιωτικά, τρομοκρατία, 

οργανωμένο έγκλημα, έξαρση εσωτερικής βίας και αναταραχής, ανάγκη φύλαξης 

των συνόρων. 

 Είναι, λοιπόν, εμφανές ότι οι συνέπειες μιας αποσταθεροποίησης στα Σκόπια 

για τη χώρα μας θα είναι πολυεπίπεδες. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτές μπορούν 

να προβλεφθούν έγκαιρα, ώστε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία και τις μικρότερες 

δυνατές απώλειες για την ελληνική κοινωνία και πολιτεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Παραδοσιακά η ασφάλεια στο εσωτερικό μιας κοινωνίας γινόταν αντιληπτή 

ως η αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος, η εξασφάλιση της εσωτερικής 

τάξης από ένα κράτος δικαίου και η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος. Οι 

απειλές της εσωτερικής ασφάλειας αντιμετωπίζονταν από αστυνομικές δυνάμεις ή 

το προσωπικό επιβολής του νόμου. 

 Σήμερα, υπό τη στενή έννοια, ως «Ασφάλεια» ορίζεται το σκέλος εκείνο της 

εσωτερικής ασφάλειας της χώρας που αφορά στην πρόληψη και καταστολή της 

εγκληματικότητας και έχει άμεση σχέση με την καθημερινή ασφάλεια του πολίτη, 

δηλαδή τη δημόσια ασφάλεια, αποστολή η οποία έχει ανατεθεί θεσμικά στις 

Διωκτικές Αρχές. Το έγκλημα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που δεν έλειψε ποτέ 

από τη ζωή του ανθρώπου. Απεναντίας, παρακολουθεί τις κοινωνικές και τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, αναπροσαρμόζεται συνεχώς, με αποτέλεσμα σε κάθε εποχή 

να παρουσιάζεται με διαφορετική μορφή και ένταση, και διεθνώς, και στη χώρα μας. 

Το σύνολο, δε, των διαπραττομένων εγκλημάτων σε συγκεκριμένη περίοδο, σε 

ορισμένο χώρο, αποτελεί την εγκληματικότητα, η οποία στην εποχή μας οξύνεται 

υπερβολικά και αποκτά ιδιαίτερη ποικιλομορφία και ένταση, με την εμφάνιση 

πρωτόγνωρων εγκλημάτων νέας μορφής και την τάση παγίωσης του οργανωμένου 

εγκλήματος. Τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίστηκαν νέες μορφές εγκληματικότητας 

που τα κίνητρά τους απορρέουν από τις σημαντικές αλλαγές που έφεραν στην 

ελληνική κοινωνία η μεταβιομηχανική εποχή που διανύουμε σε συνδυασμό με την 

τεχνολογική επανάσταση (Λάγγαρης 2014). 

 Από την άλλη μεριά, οι εξωτερικές απειλές μιας χώρας, θα μπορούσαν να 

αντιμετωπιστούν είτε με τη διπλωματία είτε με τη χρήση των στρατιωτικών μέσων 

του κράτους και ενδεχομένως των συμμάχων της. 

 Η ασφάλεια, στην παραδοσιακή της έννοια, επικέντρωνε την προσοχή της 

στις υλικές δυνατότητες και στον έλεγχο και τη χρήση της στρατιωτικής δύναμης από 

τα κράτη. Αντίθετα, στη σύγχρονη μορφή της, γίνεται λόγος για στρατιωτικές, 

πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές απειλές ασφάλειας, οι οποίες 
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επηρεάζουν όχι μόνο τα κράτη αλλά και τους ίδιους τους πολίτες που ζουν σε αυτά 

καθώς και άλλους μη κρατικούς δρώντες (Ντόκος, Θάνος; Τσάκωνας, Παναγιώτης; 

2005). 

 Κάνοντας τα πρώτα βήματα στον εικοστό πρώτο αιώνα, διαπιστώνει εύκολα 

κανείς ότι καθημερινά οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με νέες μορφές απειλών και 

κινδύνων που προέρχονται τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό 

περιβάλλον του κράτους, όπου διαμένουν. Η συνεχώς μεταβαλλόμενη φύση των 

συγκρούσεων φαίνεται να αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του μεταδιπολικού 

συστήματος, όπου οι συγκρούσεις που διεξάγονται σε όλο και περισσότερα σημεία 

του πλανήτη είναι περισσότερο «ενδοκρατικές» και λιγότερο «διακρατικές» (Ντόκος, 

Θάνος; Τσάκωνας, Παναγιώτης; 2005), (Kaldor 2007). Άλλωστε, ιδιαίτερα 

σημαντικός αναδεικνύεται και ο ρόλος των μη κρατικών δρώντων (διεθνείς 

οργανισμοί, πολυεθνικές εταιρείες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μή κυβερνητικές 

οργανώσεις, παγκόσμια κινήματα κ.α.), με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ακόμη 

περισσότερο η διαχείριση των αναφυόμενων κρίσεων και συγκρούσεων (Ντόκος, 

Θάνος; Τσάκωνας, Παναγιώτης; 2005). 

 Η έννοια της ασφάλειας έχει πάρει νέα μορφή στον 21ο αιώνα. Η έννοια της 

διεθνούς ασφάλειας ως ασφάλεια μόνο μεταξύ των κρατών ανήκει στον 

προηγούμενο αιώνα. Οι απειλές πλέον δεν προέρχονται πρωταρχικά από τα κράτη. 

Οι απειλές προέρχονται από εθνοτικές ομάδες εμπνευσμένες από υπερεθνικισμό, 

από εγκληματικές συμμορίες, από μαφιόζικες κυβερνήσεις, από επιδημίες, από το 

AIDS, από την τρομοκρατία, από την φτώχεια, από την οικονομική κακοδιαχείριση, 

από τον υπερπληθυσμό, από τα αποτυχημένα κράτη, από τις ροές των προσφύγων 

και το πιο σημαντικό από την μόλυνση και τα αποτελέσματα της μόλυνσης και της 

ανεξέλεγκτης άρδευσης στην καταστροφή της φύσης. 

 Τα θύματα των νέων απειλών είναι κατά κύριο λόγο το μεμονωμένο άτομο 

(ατομική ή ανθρώπινη ασφάλεια), η κοινωνία (κοινωνική ασφάλεια) και ο κόσμος 

(παγκόσμια ασφάλεια). Η φυσική και οικονομική επιβίωση του ατόμου απειλείται. Η 

επιβίωση των κοινωνιών απειλείται, όσον αφορά την ταυτότητα και την συνοχή. Η 

επιβίωση του κόσμου επίσης απειλείται μακροπρόθεσμα καθώς έχει λάβει νέες 

διαστάσεις μέσα από την παγκοσμιοποίηση, τη διεθνοποίηση, τη διεθνικότητα, την 

αλληλεξάρτηση και την ολοκλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι ένας κόσμος στον οποίο 
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κυριαρχεί κατακερματισμός, αποσχιστικές τάσεις, αποσύνθεση, υπερεθνικισμός, 

θρησκευτικός ή εθνοτικός φανατισμός, απομονωτισμός και αυτάρκεια, δεν δύναται 

να επιβιώσει σε βάθος χρόνου. 

 Σήμερα η ασφάλεια μπορεί να ερμηνευτεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους. 

Καταρχήν, με την ευρεία (παραδοσιακή) έννοια του όρου, αναφερόμενος ως 

ασφάλεια και προστασία. Δεύτερον, με την πολιτική έννοια του όρου, αναφερόμενος 

στις πολιτικές ενέργειες, διαδικασίες και δομές που μπορούν να εξασφαλίσουν την 

ασφάλεια και επιβίωση της πολιτικής ομάδας. Τέλος, με την κοινωνική έννοια του 

όρου, αναφερόμενος στην περιγραφή, κατανόηση, επεξήγηση ή ακόμα και 

πρόβλεψη φαινομένων της κοινωνίας. 

 Κομβικό σημείο στην έννοια του όρου ασφάλεια ήταν η ανακάλυψη της 

έννοιας της «πολιτικής ασφάλειας» από τις ΗΠΑ το 1946. Η πολιτική ασφάλεια ήταν 

κάτι παραπάνω από απλή αμυντική πολιτική, κάτι πολύ περισσότερο από 

στρατιωτική πολιτική. Η πολιτική ασφάλεια στόχευε στην ίδια την αποφυγή του 

πολέμου και συμπεριελάμβανε την εσωτερική – εγχώρια ασφάλεια, την πολιτική 

οικονομικής ανάπτυξης και την πολιτική επηρεασμού του διεθνούς συστήματος με 

σκοπό τη δημιουργία ενός ειρηνικού περιβάλλοντος, τόσο περιφερειακού όσο και 

παγκόσμιου, συμπεριλαμβανομένης και της βοήθειας προς στις αναπτυσσόμενες 

χώρες. 

 Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η πολιτική χροιά της ασφάλειας 

επεκτάθηκε από τα πρωταρχικά ζητήματα, σχετιζόμενα με την άμυνα και τα 

στρατιωτικά θέματα, σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, εσωτερικά, 

περιφερειακά αλλά και διεθνή. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ωστόσο, άλλαξε 

εντελώς τα διεθνή δεδομένα. Μετά το 1991, εξαφανίστηκε η αντιπαράθεση και τη 

θέση της κατέλαβε η συνεργασία. Η διπολικότητα αντικαταστάθηκε από την 

μονοπολικότητα. Αυτό έφερε στην επιφάνεια ένα νέο πρόγραμμα ασφάλειας. 

 Σε παγκόσμιο επίπεδο η σκληρή (παραδοσιακή) έννοια της ασφάλειας 

παρέμεινε, αλλά διεθνώς πλέον, οι μεγάλοι πόλεμοι ήταν μάχες σε ασύμμετρο 

πεδίο, μεταξύ της εναπομείνουσας υπερδύναμης, των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής και των συμμάχων της ως αντιπρόσωποι ενός μέρους της διεθνούς 
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κοινότητας, κατά των διεθνών παραβατών του νόμου όπως το Ιράκ και το καθεστώς 

των Ταλιμπάν. 

 Σε περιφερειακό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, η παλιά ατζέντα περί 

ασφάλειας βγαίνει από την περίοδο της ύφεσης, ενδυναμωμένη με τουλάχιστον 

τέσσερα νέα θέματα ασφαλείας: 

• Την κοινωνική ασφάλεια, χάρις στην εμφάνιση νέων ή 

ανανεωμένων πολιτικών ομάδων που βασίζονται στον εθνικισμό, οι οποίες είναι σε 

θέση να προκαλέσουν κύματα προσφύγων. 

• Την ατομική ασφάλεια, λόγω της ανανεωμένης έμφασης στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές έγκλημα. 

• Την ασφάλεια για το ανθρώπινο σώμα, ενάντια σε παγκόσμιες 

επιδημίες, στη μόλυνση των τροφίμων και στην έλλειψη τροφής. 

• Την τεχνολογική ασφάλεια, εξαιτίας των απειλών κατά των 

ευπαθών συστημάτων πληροφορικής, σημαντική ασφαλώς για τις τεχνολογικά 

προηγμένες χώρες. 

 Η ασφάλεια ως έννοια και ως φαινόμενο, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, 

έχει πάρει νέες μορφές. Υπάρχει πλέον νέα ατζέντα και νέοι κανόνες στο παιχνίδι 

της πολιτικής ασφάλειας. Ο όρος ασφάλεια χρησιμοποιείται ευρέως σε προσωπικές 

και συλλογικές δραστηριότητες αλλά και καταστάσεις: από τις καθημερινές 

δραστηριότητες του ατόμου (εργασία, οικονομικά, μεταφορές, φαγητό), και τις 

επιθυμητές καταστάσεις (δημοκρατία, ελευθερία, ευημερία, ανάπτυξη, καλή ζωή) 

έως τις άσχημες (πόλεμος, μόλυνση, εγκληματικότητα). 

 Έτσι, στο νέο διεθνές σύστημα, με μόνο μία υπερδύναμη, η ατζέντα της 

ασφάλειας έχει αλλάξει δραματικά. Η διαμάχη του Ψυχρού Πολέμου συνεχίζεται 

αυτή τη φορά μεταξύ της παλιάς και της νέας αντίληψης περί ασφάλειας, μεταξύ 

αυτών που βλέπουν την ασφάλεια από σκληρή και καθαρά στρατιωτική σκοπιά, 

παραδοσιακά ως χρήση βίας μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, και αυτών που 

υποστηρίζουν ότι σήμερα τα πάντα χτίζονται πάνω σε συγκρουόμενες δομές που 

αφορούν και μη στρατιωτικά προβλήματα, όπως η πρόσβαση σε τροφή, καθαρό 

περιβάλλον, οικονομική ευημερία. Επομένως, τα πάντα είναι θέμα ασφάλειας. 
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 Ο όρος «εθνική ασφάλεια» μπορεί να οριστεί ως «η απαλλαγή από τις 

απειλές εκείνες που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση και την ανάπτυξη των 

κοινωνιών που είναι οργανωμένες σε κράτη». Τις τελευταίες δεκαετίες, ο κατάλογος 

των αξιών οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής 

ασφάλειας ενός κράτους συνεχώς μεγαλώνει (Kicinger 2004). Τα κράτη πλέον είναι 

υποχρεωμένα, όχι μόνο να προστατεύουν την εδαφική τους ακεραιότητα και την 

πολιτική τους ανεξαρτησία, αλλά και αξίες όπως η οικονομική ανεξαρτησία, η 

πολιτισμική και η ιδιαίτερη εθνική τους ταυτότητα, η κοινωνική σταθερότητα, η 

περιβαλλοντική ποιότητα κτλ. 

 Σήμερα, η σύγκρουση σε έναν κόσμο άναρχο και χαοτικά ακυβέρνητο είναι 

πολύ πιο απειλητική, από ό,τι στους προηγούμενους αιώνες και ιδιαίτερα τον 20ο, 

όπου το σύστημα της διπολικής ισορροπίας μεταξύ των υπερδυνάμεων μπόρεσε 

να διατηρήσει τη διεθνή σταθερότητα για ένα μεγάλο διάστημα της μεταπολεμικής 

Ευρώπης, ικανό να εμπνέει ασφάλεια και ισορροπία στην υφήλιο. Οι σύγχρονες 

απειλές είναι ασύμμετρες ενώ είναι εμφανής η απουσία διεθνούς πολιτικής 

διακυβέρνησης, η οποία είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε κρίσεις και συγκρούσεις 

κατά τρόπο αποτελεσματικό και κατ’ επιταγή του διεθνούς δικαίου.  

 Ας κοιτάξουμε τι συμβαίνει στον κόσμο και πώς διαμορφώνεται το χάος και η 

αναρχία. Η οριζόντια τομή της ανθρωπότητας που αναφέρεται στη νέα δομή του 

διεθνούς συστήματος που είναι η παγκοσμιοποιημένη διάρθρωση της υφηλίου, 

περιλαμβάνει τους κρατικούς και όχι μόνον δρώντες και τη μετατροπή της σε ένα 

παγκόσμιο χωριό με κυρίαρχο στοιχείο το χρηματοπιστωτικό σύστημα ελέγχου της 

ζωής των ανθρώπων. Πρέπει να αναφερθεί, ότι η πραγματικότητα της νέας διεθνούς 

τάξης είναι ρευστή, ασαφής και αόριστη, απεικόνιση του άναρχου διεθνούς 

συστήματος με βασικό χαρακτηριστικό του γνώρισμα το χάος και τις ευκαιριακές 

παρεμβάσεις μεμονωμένων δρώντων, που δίνουν την εντύπωση της δικαιοταξικής 

στάσης του διεθνούς συστήματος και που σε τελευταία ανάλυση δεν είναι τίποτε 

περισσότερο, παρά εκδήλωση συμφερόντων και προβολής ισχύος και λιγότερο μια 

παρεμβατική λειτουργία του διεθνούς δικαίου. 

 Η ανθρωπότητα παραμένει αμήχανη μπροστά στους κινδύνους και στις 

απειλές που πολλαπλασιάζονται και δεν έχει κανένα σοβαρό μηχανισμό 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ολοένα αυξανόμενων προσκλήσεων, όπου τα 
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προβλήματα ποικίλλουν από ανεξέλεγκτες πολιτικές συγκρούσεις μέχρι τις 

οικονομικές καταρρεύσεις κρατών, τη χωρίς προηγούμενο μαζική μετακίνηση 

πληθυσμών από το ένα μέρος της γης στο άλλο, τη διογκούμενη περιβαλλοντική 

κρίση, την εξαθλίωση πληθυσμών σε ολόκληρες ηπείρους, όπως η Αφρική και η 

Ασία και, τέλος, στην αγωνία των ανθρώπων ως ατόμων για το μέλλον των ιδίων 

και των θεσμών, στους οποίους είναι ενταγμένοι, του κράτους, στο οποίο ανήκουν 

και στην επιδεινούμενη κρίση αξιών του δυτικού κόσμου. 

  Η αποκαλούμενη «νέα τάξη πραγμάτων» καθορίζει τις σχέσεις της με τις 

διεθνείς εξελίξεις, σύμφωνα με τα συμφέροντα των κρατών, ή των συνασπισμών 

κρατών, με τους παράγοντες ισχύος πολύ περισσότερο, από ότι με το δίκαιο ή την 

ηθική τάξη των πραγμάτων. Το σημαντικότερο όμως είναι, εν προκειμένω, πως δεν 

εμπεδώνεται καμιά διεθνής τάξη με την έννοια της σταθερότητας και της ισορροπίας, 

κυρίως δε της ασφάλειας, ενώ το ζήτημα της συλλογικής ασφάλειας παραμένει το 

μέγα ζητούμενο της ανθρωπότητας μέσα από τους αιώνες (Γιαλλουρίδης 2015). 

 Σε επίπεδο στρατηγικής έχει επανειλημμένα διατυπωθεί η ανάγκη για τη 

διασύνδεση της εξωτερικής και της εσωτερικής ασφάλειας. Στη σύγχρονη 

ευρωπαϊκή πραγματικότητα, οι απειλές, ενώ δεν έχουν απωλέσει πλήρως τον 

αρχικό παραδοσιακό τους διαχωρισμό, στην πράξη εσωτερικές και εξωτερικές 

απειλές έχουν διασυνδεθεί. Η αντιμετώπιση αυτών των απειλών απαιτεί την 

ταυτόχρονη εθνική και διεθνική συνεργασία. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Ο 

εμφανής διασυνοριακός χαρακτήρας του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από ένα κράτος. Το ίδιο ισχύει για τη μεγάλη 

πρόκληση της παράνομης μετανάστευσης. Τα τρομοκρατικά κτυπήματα σε 

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ως συνέχεια των πληγμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 

2001, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν απλώς με εθνικές πολιτικές. Οι 

περιφερειακές ένοπλες συγκρούσεις από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας που 

ενέπλεξαν την ΕΕ στη διαχείρισή τους στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά, δε θα 

μπορούσαν να εξαιρεθούν από την κατηγορία των απειλών που έχουν απαιτήσει 

μια σύνθετη αντιμετώπιση (Μπέλλου 2014). 

 Καθώς η ανθρωπότητα έχει εισέλθει στην τρίτη χιλιετία, είναι έντονο το 

αίσθημα αβεβαιότητας ως προς τις πιθανές απειλές που τα έθνη κράτη και η διεθνής 

κοινότητα θα αντιμετωπίσουν. Στη μεταψυχροπολεμική εποχή, οι κίνδυνοι και οι 
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εξωτερικές απειλές για την εθνική ασφάλεια ενός κράτους δεν είναι μόνο 

στρατιωτικής φύσης, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με στρατιωτικά μέσα 

και χρειάζεται συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και χρήση όλου του 

«οπλοστασίου» που έχει στη διάθεσή του ένα κράτος. Επίσης, απαραίτητη είναι η 

διεθνής συνεργασία, λόγω της διεθνικής φύσης πολλών προβλημάτων. Είναι πλέον 

αδιαμφισβήτητη η παγκοσμιότητα όσον αφορά τόσο στα αίτια και την έκταση όσο 

και στις μεθόδους διαχείρισης πολλών προβλημάτων (Ντόκος, Θάνος; Τσάκωνας, 

Παναγιώτης; 2005). 

Ασύμμετρες Απειλές 

 Η έξαρση παγκοσμίως της δράσης της Διεθνούς Τρομοκρατίας με έμφαση 

την Ισλαμική Φονταμενταλιστική Τρομοκρατία, που αποκορυφώθηκε στις ΗΠΑ την 

11η Σεπτεμβρίου 2001 με τις καταστροφικότερες μέχρι σήμερα τρομοκρατικές 

επιθέσεις, σε συνδυασμό αφενός με τη διεθνοποίηση πλέον του οργανωμένου 

εγκλήματος και τις ολέθριες συνέπειες που επιφέρει σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής κάθε χώρας, αφετέρου δε με την 

ταχύτατη εξάπλωσή του σε παγκόσμιο επίπεδο, είχαν σαν συνέπεια η τρομοκρατία 

της σύγχρονης αυτής μορφής, μαζί με ορισμένες μορφές του διεθνούς οργανωμένου 

εγκλήματος, να υπαχθούν στις λεγόμενες «Ασύμμετρες Απειλές». 

 Η αντιμετώπιση λοιπόν των με την έννοια αυτή «Ασύμμετρων Απειλών» που 

από ζήτημα Εσωτερικής Ασφάλειας, έχει μετατραπεί για τις δημοκρατίες του Δυτικού 

κόσμου και σε ζήτημα Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, απαιτεί ιδιαίτερη Στρατηγική, 

γιατί τίθενται σε κίνδυνο η Παγκόσμια Ασφάλεια, η Διεθνής Ειρήνη και η Δημοκρατία. 

 Τα παραπάνω γεγονότα και διαπιστώσεις, αναπόφευκτα εξανάγκασαν τα 

κράτη, το ένα μετά το άλλο, όπως και την Ελλάδα, να προβούν σε αναθεώρηση των 

Δογμάτων Εθνικής Ασφαλείας και των Αμυντικών Συστημάτων τους, για να 

συμπεριλάβουν σ’ αυτά και τις «Ασύμμετρες Απειλές», που μεταξύ των άλλων, 

αντιπροσωπεύουν : 

  • Το Διεθνές Οργανωμένο Έγκλημα π.χ. λαθρομετανάστευση, 

εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών - ανηλίκων, λαθρεμπόριο 

ναρκωτικών – όπλων - κλεμμένων οχημάτων, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, 

οικονομικό έγκλημα. 
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  • Την τρομοκρατία της τυφλής βίας και των μαζικών 

καταστροφών μίσους, σε συνδυασμό με την απαξίωση του θανάτου από έτοιμους 

να αυτοχειριασθούν φανατικούς μουσουλμάνους «καμικάζι» για την «αθανασία». 

 Ως «ασύμμετρη», λοιπόν, χαρακτηρίζεται η χρήση μεθόδων που στοχεύουν 

όχι τις (ισχυρές) στρατιωτικές δυνάμεις του αντιπάλου, αλλά τα «μαλακά» και τρωτά 

σημεία όπως οι κοινωνικές και οικονομικές δομές. Για ηθικούς λόγους ή για λόγους 

καθαρής ασυμμετρίας των δομών και των στόχων, η ισχυρότερη πλευρά δεν μπορεί 

να ανταποδώσει με τον ίδιο τρόπο (π.χ. τρομοκρατία, χρήση όπλων μαζικής 

καταστροφής) (McKenzie, The Revenge of the Melians: Asymmetric Threats and 

the Next QDR 2000). 

 Κάθε θεώρηση των ασύμμετρων απειλών πρέπει να ξεκινά με την πλέον 

βασική ασυμμετρία: ανισότητα και ανομοιότητα συμφερόντων. Το σημαντικότερο 

κίνητρο για τη χρήση ασύμμετρων προσεγγίσεων είναι η ανισότητα και ανομοιότητα 

συμφερόντων, όπως την αντιλαμβάνεται η κάθε πλευρά. Όταν ένας αδύναμος 

αντίπαλος έχει ένα ζωτικό συμφέρον που συγκρούεται με ένα μη ζωτικό συμφέρον 

ενός ισχυρού κράτους, η αδύναμη πλευρά έχει το μεγαλύτερο κίνητρο να 

χρησιμοποιήσει ασυμμετρικές προσεγγίσεις. Το τι αποτελεί «ασύμμετρο» 

μεταβάλλεται συνεχώς και εξαρτάται από το πλαίσιο αναφοράς, ενώ υπάρχουν και 

ασύμμετρες απειλές που δεν μπορούμε να προβλέψουμε ή να φανταστούμε 

(McKenzie, The Revenge of the Melians: Asymmetric Threats and the Next QDR 

2000). 

 Οι ασύμμετρες απειλές ασφαλώς και δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενες. 

Ωστόσο, η έλλειψη της «απειλής» της ΕΣΣΔ και η σχεδόν αυτόματη αντίδραση των 

στρατιωτικών οργανισμών και υπηρεσιών ασφαλείας να αναζητήσουν νέες απειλές, 

η δραματικά αυξημένη αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας και η ικανότητά της να 

προκαλέσει παγκόσμια αποτελέσματα από τοπικά γεγονότα, η τρωτότητα των 

δημοκρατικών και τεχνολογικά αναπτυγμένων κοινωνιών και τέλος το 

διαμορφούμενο διεθνές περιβάλλον, ευνοούν την πιο αποτελεσματική λειτουργία 

και διεθνή συνεργασία τρομοκρατικών οργανώσεων (Ντόκος, Θάνος; Τσάκωνας, 

Παναγιώτης; 2005). 
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 Συνεπώς ούτε οι δρώντες είναι νέοι ούτε η έννοια της ασύμμετρης 

προσέγγισης διεκδικεί στοιχεία καινοτομίας και πρωτοτυπίας. Το ενδιαφέρον 

στοιχείο του μεταψυχροπολεμικού διεθνούς περιβάλλοντος ασφαλείας αφορά στην 

αυξημένη (δυνητική) αποτελεσματικότητα των «ασύμμετρων μεθόδων» που 

χρησιμοποιούν ή ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν ορισμένοι μη κρατικοί δρώντες 

(Ντόκος, Θάνος; Τσάκωνας, Παναγιώτης; 2005). 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ3 

 Η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στους Δίδυμους Πύργους και 

το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν υπογράμμισε απλώς την ανάγκη μετακίνησης από 

την παραδοσιακή θεώρηση της έννοιας της ασφάλειας, αλλά κατέστησε ευρύτερα 

αποδεκτή τη θέση ότι η έννοια της ασφάλειας δεν μπορεί να αφορά αποκλειστικά 

και μόνον στην εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους, αλλά και στην προστασία των 

ίδιων των πολιτών του. 

 Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όλοι οι κίνδυνοι που 

απειλούν την καθημερινή ζωή των πολιτών επιβάλλουν την αντιμετώπιση της 

έννοιας της ασφάλειας με έναν συνολικό και, ταυτόχρονα, περισσότερο 

«ανθρωποκεντρικό» τρόπο. Δηλαδή με έναν τρόπο ο οποίος -χωρίς να υποτιμά τη 

συλλογική υποχρέωση και προσπάθεια των πολιτών ενός κράτους να διαφυλάξουν 

την ακεραιότητα της χώρας τους από οποιαδήποτε ξένη επιβουλή, θα αναδεικνύει 

την ανάγκη κατοχύρωσης της προσωπικής τους ασφάλειας και ελευθερίας από 

άμεσες ή έμμεσες απειλές βίας, την ανάγκη της ανάπτυξης και ευημερίας τους και 

το δικαίωμά τους να ζουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που διασφαλίζει τα βασικά 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Αποτελεί, λοιπόν, υποχρέωση κάθε σύγχρονου και δημοκρατικού κράτους να 

προσφέρει στους πολίτες του τη δυνατότητα να ζουν και να ευημερούν ελεύθεροι 

από εσωτερικές ή/και εξωτερικές απειλές και κινδύνους. Ταυτόχρονα, αποτελεί 

υποχρέωση των ίδιων των πολιτών να προασπίζουν και να προωθούν τα 

συμφέροντα της πατρίδας τους στο νέο διεθνές παγκοσμιοποιημένο και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Συνεπώς, η «ανθρώπινη ασφάλεια» και η ασφάλεια του 

                                            
3 Θάνος Ντόκος, Παναγιώτης Τσάκωνας, Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας: Οικοδομώντας το Ελληνικό 
Μοντέλο στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση 2005, σελ. 48-53. 
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κράτους μπορούν να είναι έννοιες και δράσεις αλληλοϋποστηριζόμενες, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο ευρύτερος στόχος της εθνικής ασφάλειας, που στον 

21ο αιώνα αφορά τόσο στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους 

όσο και στην προστασία της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των πολιτών του. 

 Συνεπώς, η έννοια της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας αφορά στον τρόπο 

διαχείρισης από το εθνικό κράτος ενός εξαιρετικά ευρέως φάσματος απειλών, 

κινδύνων και προκλήσεων που απειλούν όχι μόνον την εδαφική ακεραιότητά και την 

οικονομική, πολιτική και περιβαλλοντική ασφάλεια του κράτους, αλλά και την 

ατομική ασφάλεια των πολιτών του, στη βάση βεβαίως της απαρέγκλιτης 

εφαρμογής των αρχών της λαϊκής κυριαρχίας και των αξιών της δημοκρατίας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Ο όρος Ασφάλεια της Ελλάδας είναι γενικός και περιλαμβάνει τόσο την 

Εξωτερική Ασφάλεια (προστασία συνόρων, Εθνική Ασφάλεια και Άμυνα) όσο και 

την Εσωτερική Ασφάλεια (Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια, Κρατική Ασφάλεια, Πολιτική 

Άμυνα της χώρας). Μέχρι πρότινος η ευθύνη για την Ασφάλεια της χώρας, είχε 

ανατεθεί θεσμικά και με ρόλους διακριτούς, η μεν Εξωτερική Ασφάλεια στις Ένοπλες 

Δυνάμεις, η δε Εσωτερική Ασφάλεια, στις Διωκτικές Αρχές (Ελληνική Αστυνομία, 

Τελωνειακές αρχές, Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστική Υπηρεσία). 

 Ωστόσο, μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, για την 

Ελλάδα το πρόβλημα καθίσταται περισσότερο φλέγον και οξύ, γιατί δεν μπορεί να 

αγνοηθούν οι εκατόμβες θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Μπαλί, την 

Ινδονησία, την Κωνσταντινούπολη, τη Μαδρίτη, το Λονδίνο, το Θέατρο και το Μετρό 

της Μόσχας, αλλά και η συνεχιζόμενη απειλή στο Ιράκ, τη Μέση Ανατολή και το 

Αφγανιστάν. 

 Την διαρκώς υπαρκτή απειλή της ισλαμικής τρομοκρατίας φρόντισαν να μας 

την υπενθυμίσουν με τον χειρότερο τρόπο οι αλλεπάλληλες πολύνεκρες βομβιστικές 

επιθέσεις στο Volgograd, από καμικάζι ισλαμιστές του Dagestan. Η απειλή αυτή δεν 

εξαλείφθηκε, ούτε με την στρατιωτική νίκη των Ρώσων επί των Τσετσένων, αλλά 

ούτε και με το θάνατο του Osama Bin Landen. Το ίδιο και το αιματοκύλισμα του 

Μαραθωνίου της Βοστόνης από τρομοκράτες Τσετσενικής καταγωγής, τον Απρίλιο 

του 2013. 
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 Γιατί επίσης, δεν μπορεί να μη ληφθούν υπόψη οι αναφλέξεις στον Βαλκανικό 

μας περίγυρο και οι επεκτατικές βλέψεις σε βάρος ελληνικών εδαφών των γειτόνων 

μας, σε συνδυασμό με τα διογκούμενα συνεχώς μέσω των εδαφών τους 

αλλεπάλληλα κύματα λαθρομεταναστών προς την Ελλάδα, με ότι αυτό δυσμενές για 

τη χώρα μας συνεπάγεται, γεγονός που επιτείνεται από τον ισλαμικό κίνδυνο τον 

οποίο εγκυμονούν οι εισβολές των οικονομικών προσφύγων που προκάλεσε η 

«Αραβική Άνοιξη» μέχρι και σήμερα. 

 Έτσι, η ασφάλεια της Ελλάδας λαμβάνει μια νέα, σύγχρονη, έννοια και 

αποτελεί ένα τεράστιο, πολύπλοκο και πρωτόγνωρο πρόβλημα, το οποίο 

συναρτάται με το περιβάλλον ασφάλειας, τόσο το εσωτερικό, όσο και το διεθνές 

(παγκόσμιο, ή εγγύς), από όπου είναι δυνατόν να προέλθουν οι σχετικές απειλές. 

Η Βαλκανική Χερσόνησος 

 Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διελθούσα από μια περίοδο 

σχετικής σταθεροποίησης και ομαλότητας κατά το πρώτο μισό της προηγούμενης 

δεκαετίας, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ένα αυξανόμενο βαθμό αβεβαιότητας 

σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της 

επιδείνωσης της γεωπολιτικής κατάστασης. 

 Η σοβούσα διεθνής οικονομική κρίση, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το σύνολο 

του ευρωπαϊκού Νότου μηδέ εξαιρουμένης και της ΝΑ Ευρώπης. Μάλιστα, τα κράτη 

της περιοχής, βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση διότι η πλειοψηφία τους βρίσκονταν 

ήδη σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, προ της εκδήλωσης της κρίσης, ως 

αποτέλεσμα, είτε της μετάβασής τους από το σοσιαλιστικό μοντέλο σε αυτό της 

ελεύθερης οικονομίας, είτε των πολεμικών συγκρούσεων που έλαβαν χώρα στο 

έδαφός τους. 

 Πέραν των οικονομικών παραμέτρων, το περιβάλλον ασφαλείας στην 

περιοχή παραμένει ρευστό, καθώς συνεχίζουν να υφίστανται κρυφές, εθνικιστικού 

κυρίως χαρακτήρα εντάσεις και εμφανίζονται αμείωτα φαινόμενα διαφθοράς και 

διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Τα ανωτέρω φαινόμενα, αποτελούν εν δυνάμει 

ασύμμετρες απειλές, που μπορούν τελικά να εκδηλωθούν με τη μορφή πολιτικών, 

κοινωνικών, οικονομικών αλλά και στρατιωτικού χαρακτήρα απειλών, οι οποίες 

λαμβάνονται υπόψη στον αμυντικό σχεδιασμό της Ελλάδας. 
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 Επιπροσθέτως, η εν εξελίξει ανακατανομή ισχύος στην ευρύτερη περιοχή της 

ΝΑ Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη 

αναδιαμόρφωση του περιφερειακού και ευρωπαϊκού χάρτη διαμετακόμισης 

ενέργειας, δημιουργεί σειρά προβληματισμών ασφαλείας και ευκαιριών αμυντικής 

συνεργασίας τόσο μεταξύ των χωρών της περιοχής και όσο και με άλλους 

γεωστρατηγικούς εταίρους. 

 Τα κράτη της περιοχής, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της οικονομικής τους 

σταθερότητας και την επαύξηση της ασφάλειάς τους, παρά την υφιστάμενη κόπωση 

που εμφανίζουν οι διαδικασίες διεύρυνσης σε ευρωπαϊκό και ευρωατλαντικό 

επίπεδο, συνεχίζουν τις προσπάθειες για ένταξη στις δομές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. 

Στα υπόψη ζητήματα, η Ελλάδα ως παραδοσιακό μέλος των υπόψη οργανισμών, 

τοποθετείται με συνέπεια και επί της αρχής θετικά στις βαλκανικές υποψηφιότητες, 

υπό την αίρεση της τήρησης των αρχών καλής γειτονίας και του σεβασμού του 

διεθνούς δικαίου. 

 Άλλωστε, η ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής Χερσονήσου αποτελεί έναν 

από τους κορυφαίους γεωστρατηγικούς και γεωοικονομικούς κόμβους παγκοσμίως. 

Στην περιοχή συντείνουν μεγάλοι ενεργειακοί διάδρομοι και οδοί διεθνούς εμπορίου 

και υφίστανται (ίσως) μεγάλα αποθέματα αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 

παγκοσμίως. 

 Η γεωστρατηγική αυτή αξία ενισχύεται από τον αργό ρυθμό εκμετάλλευσης 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αδυναμία πλήρους αξιοποίησης των 

αποθεμάτων υδρογονανθράκων σε Αφρική και Αρκτική και της μεταστροφής 

διεθνούς κοινότητας ενάντια στη χρησιμοποίηση πυρηνικής ενέργειας, μετά το 

πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία το 2011. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια 

στην περιοχή, αποκτούν διαστάσεις που ξεφεύγουν από το αρχικό τους 

περιφερειακό υπόβαθρο, συναρτώμενες άμεσα με την πορεία της διεθνούς 

οικονομίας αλλά και τα ζωτικά συμφέροντα άμυνας και ασφάλειας, όχι μόνο των 

παρακείμενων στην περιοχή κρατών, αλλά και του συνόλου του δυτικού κόσμου. 

 Πιο συγκεκριμένα, τα γεγονότα που ακολούθησαν την διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας κατέδειξαν ότι οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στις βαλκανικές 
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χώρες και τις μουσουλμανικές κοινωνίες, δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με όρους 

και πρότυπα της δυτικής σκέψης και πολιτικής οργάνωσης. Αντιθέτως, οι αλλαγές, 

για να έχουν τύχη, απαιτούν σεβασμό της πολιτικής και ιδεολογικής 

αυτοσυνειδησίας των λαών και μακροχρόνια δέσμευση υποστήριξης από πλευράς 

του δυτικού κόσμου. 

 Επιπροσθέτως, η αιματηρή και χρονίζουσα κρίση στο Κόσσοβο, σε 

συνδυασμό με τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των κρατών της ευρύτερης 

περιοχής, γέννησε νέες, πιο ριζοσπαστικές, εστίες θρησκευτικού και εθνοτικού 

φονταμενταλισμού, οι οποίες απειλούν πλέον με αποδιοργάνωση και κατάρρευση 

μεγάλου μέρος των Βαλκανίων. 

 Εξακολουθούν, λοιπόν, να υπάρχουν «ανοικτά ζητήματα» που αφορούν, 

μεταξύ άλλων, στο καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου, στον αλβανικό εθνικισμό, στις 

σχέσεις Σερβίας - Μαυροβουνίου, καθώς και εκτεταμένα προβλήματα διαφθοράς, 

οργανωμένου εγκλήματος, πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, ενώ δυνάμει 

ανησυχητική είναι η διάδραση «παλαιών» και «νέων» προβλημάτων ασφαλείας 

(διεθνής τρομοκρατία, θρησκευτικά κινήματα, διασπορά όπλων μαζικής 

καταστροφής, «αδύναμα» κράτη). Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ρόλοι και οι σχέσεις 

μεταξύ των κυρίαρχων δρώντων στην περιοχή, καθώς και το σύνολο των ανοικτών 

ζητημάτων επαναοριοθετούνται και ορώνται υπό το πρίσμα των εκτεταμένων 

δημογραφικών πιέσεων και των απειλών ασφαλείας που δημιουργούνται από την 

εξάπλωση του ακραίου εξτρεμισμού στην περιοχή. 

 Η Ελλάδα, με γεωγραφικά και κοινωνικοπολιτικά κριτήρια, αποτελεί την 

παρούσα χρονική περίοδο τον προμαχώνα της Ευρώπης προς αυτή την περιοχή 

και ως τέτοια επιχειρεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις τρέχουσες γεωπολιτικές 

εξελίξεις. Βασικός στόχος σε αυτή την προσπάθεια είναι η διασφάλιση των ζωτικών 

εθνικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων στον ενιαίο γεωγραφικό χώρο της 

Βαλκανικής και της ΝΑ Μεσόγειου γενικότερα. 

 Προς αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα ακολουθεί μία σταθερή πολιτική αρχών 

και θέσεων με κύριο άξονα το σεβασμό των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών και των προβλέψεων του Διεθνούς Δικαίου (Ντόκος, Θάνος; 

Τσάκωνας, Παναγιώτης; 2005). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Η ελληνική πολιτική ασφάλειας έχει κατά καιρούς χαρακτηριστεί (και όχι 

άδικα) από ειδικούς αναλυτές, ως ανορθολογική και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

επιθετική, σπασμωδική ή/και παράλογη. Δύο είναι οι κύριες πηγές διαμόρφωσης 

της: η κοινωνία/κοινή γνώμη και ο ρόλος της προσωπικότητας ως διαμορφωτή 

αποφάσεων, σε αντίθεση με το ρόλο συλλογικών οργάνων ή/και θεσμών (Ντόκος, 

Θάνος; Τσάκωνας, Παναγιώτης; 2005). 

 Στην ελληνική κοινωνία είναι βαθιά ριζωμένη και διάχυτη η ισχυρότατη 

αίσθηση ότι η χώρα απειλείται από εξωτερικές δυνάμεις, οι οποίες επιβουλεύονται 

είτε άμεσα είτε έμμεσα την εδαφική της κυριαρχία. Αυτή η ισχυρή αντίληψη, της 

εξωτερικής απειλής, πηγάζει κυρίως από τραυματικές ιστορικές εμπειρίες που 

αφορούν πρωτίστως στη μακρά και ενίοτε επώδυνη διαδικασία εθνικής 

ολοκλήρωσης και ενισχύεται από τη σταθερή αναθεωρητική συμπεριφορά της 

γειτονικής Τουρκίας, από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974 

και μετά (Ντόκος, Θάνος; Τσάκωνας, Παναγιώτης; 2005). 

 Η σχεδόν απόλυτη κυριαρχία του στοιχείου της απειλής σε επίπεδο κοινής 

γνώμης και ελληνικής κοινωνίας οδηγεί σε εσωστρέφεια, ενός είδους 

συνωμοσιολογικού χαρακτήρα προσεγγίσεις και ερμηνείες των διεθνών εξελίξεων. 

Η εσωστρέφεια αυτή φαίνεται να αποτελεί ισχυρό χαρακτηριστικό και συστατικό 

στοιχείο της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας και κατά τα πρώτα χρόνια της 

μεταψυχροπολεμικής περιόδου, όπου υιοθετούνται στην εξωτερική πολιτική 

απόψεις και θέσεις από την κλασική αρχαιότητα και το Βυζάντιο, με αποτέλεσμα η 

στρατηγική εθνικής ασφάλειας να χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της αμυντικότητας 

και της ακινησίας, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της πρώτης μεταψυχροπολεμικής 

δεκαετίας. Σε αυτή την περίοδο, η Τουρκία καταγράφεται στο εθνικό συλλογικό 

υποσυνείδητο ως μακράν η σημαντικότερη υφιστάμενη απειλή, τόσο για την Ελλάδα 

όσο και ευρύτερα για τον Ελληνισμό (Ντόκος, Θάνος; Τσάκωνας, Παναγιώτης; 

2005). 

 Έτσι, κυριάρχησε, τόσο σε επίπεδο κοινής γνώμης όσο και σε επίπεδο 

ληπτών αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, μια 

εθνοκεντρική προσέγγιση, η οποία εμφάνιζε κατά διαστήματα την Ελλάδα και τον 
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ελληνισμό, ως θύματα, καταδιωκόμενα άλλοτε από τις ΗΠΑ και άλλοτε από την 

Ευρώπη. 

 Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η Ελλάδα επέλεξε το διεθνές δίκαιο ως θεμέλιο 

λίθο της εξωτερικής της πολιτικής, αναδεικνύοντας σε κύριους άξονες αναφοράς το 

σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας, των 

αρχών της ισότητας, της μή χρήσης βίας και της μή επέμβασης στην εσωτερική 

έννομη τάξη των κρατών καθώς και την προαγωγή των διεθνών δικαιικών σχέσεων 

μέσω των διεθνών οργανισμών (Τσάκωνας, Συγχρονη Ελληνική Εξωτερική 

Πολιτική, Τόμος Α 2003). Η επιλογή ωστόσο του διεθνούς δικαίου δεν αποτέλεσε 

μόνιμο, σταθερό και συνεπές κριτήριο όσον αφορά στη διαμόρφωση της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής και την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων της Ελλάδας, καθώς 

διαπιστώθηκε ένας ελληνοκεντρισμός και μια ωφελιμιστική αντιμετώπιση του 

δικαίου αναλόγως των περιστάσεων και της εκάστοτε ισχύος. 

 Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της ιδιότυπης ανάπτυξης της ελληνικής 

στρατηγικής συνιστά η πυροσβεστική και κατασταλτική αντιμετώπιση των διεθνών 

εξελίξεων και η επιμονή των διαφόρων ελληνικών κυβερνήσεων να αντιμετωπίζουν 

το διεθνή περίγυρο περιπτωσιολογικά και περιστασιακά, με χαρακτηριστικές 

συνέπειες τη ρευστότητα στις αντικειμενικές επιδιώξεις της χώρας, το ευμετάβλητο 

των σκοπών, την προχειρότητα των τακτικών κινήσεων, την ανυπαρξία εν τέλει 

βαρύτητας και αξιοπιστίας στην παρουσία της χώρας στο εξωτερικό. Ασφαλώς, σε 

ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον η εξωτερική πολιτική πρέπει να διαθέτει ευκαμψία 

και ικανότητα ελιγμών. Την αρετή, όμως, μιας αποτελεσματικής εξωτερικής 

πολιτικής τη χωρίζει μεγάλη απόσταση από τη σύγχυση, την αντιφατικότητα και την 

έλλειψη συντονισμού που χαρακτηρίζει, όχι λίγες φορές, την εξωτερική 

συμπεριφορά της χώρας (Ντόκος, Θάνος; Τσάκωνας, Παναγιώτης; 2005). 

 Έτσι, στην μεταπολεμική περίοδο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εξ 

ανατολών απειλή, η Ελλάδα βασίστηκε, παραδοσιακά, σε ένα συνδυασμό 

εσωτερικής (ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις) και εξωτερικής εξισορρόπησης 

(συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και συμμαχίες που αύξαναν την πολιτική ισχύ 

της χώρας και την αποτρεπτική της ικανότητά) (Ντόκος, Θάνος; Τσάκωνας, 

Παναγιώτης; 2005). Μέχρι και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Ελλάδα βάσισε 

την εξισορροπητική της προσπάθεια έναντι της Τουρκίας, πέραν της πίστης της 
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στην ανάγκη τήρησης των διεθνών κανόνων και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, 

στη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και στο μεσολαβητικό ρόλο των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Για τους διαμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής πολιτικής, κατά την 

περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, η ελληνική συμμετοχή στο ΝΑΤΟ αποτελούσε την 

πρώτη επιλογή, με ίδιον όφελος την δυνατότητα εξισορρόπησης της τουρκικής 

απειλής (McKenzie, Greece and Turkey: Disarray on NATO's Southern Flank 1981). 

 Τα δεδομένα άλλαξαν με την τουρκική εισβολή, όπου έχουμε στροφή προς 

την εσωτερική εξισορρόπηση μέχρι το 1980, οπότε και  επιστρέφουμε στον 

προηγούμενο «λογικό» συνδυασμό εσωτερικής και εξωτερικής εξισορρόπησης με 

την επανένταξη στο ΝΑΤΟ. Παράλληλα, την ίδια εποχή, έχουμε την ένταξη της 

Ελλάδας στην ΕΟΚ, η οποία εκτός από τα προφανή εσωτερικά οφέλη που 

συνδέονταν με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση των 

πολιτικών θεσμών της χώρας, είχε ως σκοπό να λειτουργήσει και ως «προμηθευτής 

ασφαλείας» ενισχύοντας την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας έναντι της τουρκικής 

απειλής. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η συμμετοχή στην Δυτικό Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΔΕΕ), η οποία ωστόσο διέψευσε τις προσδοκίες της ελληνικής πλευράς 

μέσω της Διακήρυξης του Petersberg τον Ιούνιο του 1992, οπότε και έγινε σαφές ότι 

η ΔΕΕ δεν ήταν διατεθειμένη να εμπλακεί σε ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ ενός 

κράτους μέλους της και ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ (Petersberg Declaration 

1992). 

 Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, η ελληνική στρατηγική ασφάλειας 

παρουσιάζει ωρίμανση και σχετική ευελιξία με θετικά αποτελέσματα για τη διεθνή 

αξιοπιστία της χώρας και το ρόλο της στα Βαλκάνια. Επιχειρεί έτσι η Ελλάδα να 

ξεπεράσει τις εθνικιστικές αγκυλώσεις της και να προσαρμοσθεί στο νέο 

μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον. Η μεταμόρφωση αυτή της ελληνικής στρατηγικής 

δεν ήταν αποκλειστικά απότοκος των αλλαγών σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο 

αλλά, κυρίως, αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο οι ίδιες αυτές αλλαγές έγιναν 

αντιληπτές από τους λήπτες αποφάσεων. Κατέστη δηλαδή σαφές ότι μέσα σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα ως χώρα με ισχυρή παρουσία 

λόγω της Διασποράς της και της ναυτιλιακής ισχύος της, δεν θα μπορούσε να 

συνεχίσει να αναπτύσσει την στρατηγική της με βάση παραδοσιακές προσεγγίσεις 

και σχήματα πολιτικής (Ντόκος, Θάνος; Τσάκωνας, Παναγιώτης; 2005). 
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 Παράλληλα, η διεύρυνση του περιεχομένου της έννοιας της ασφάλειας είχε 

ως αποτέλεσμα όχι μόνον την ανάδειξη άλλων μορφών ισχύος -πέραν της 

«σκληρής» στρατιωτικής ισχύος- όπως η «ήπια»  (διπλωματική, οικονομική, 

πολιτιστική και ηθική) ισχύς, αλλά και την τοποθέτησή τους στο επίκεντρο των 

διακρατικών σχέσεων, και κυρίως την ανάγκη χρήσης αυτών των μορφών ισχύος 

για την αποδοτικότερη προώθηση των εθνικού συμφέροντος (Ντόκος, Θάνος; 

Τσάκωνας, Παναγιώτης; 2005). 

 Έτσι, η ελληνική πλευρά αποφάσισε να «παίξει» το ευρωπαϊκό της χαρτί, 

χωρίς ωστόσο να βασίζεται αποκλειστικά, όπως είχε επιχειρηθεί κατά το παρελθόν, 

στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί «παροχέας ασφάλειας» 

Ουσιαστικά, για πρώτη φορά έχουμε εμπλοκή του «ευρωπαϊκού παράγοντα» σε 

θέματα ασφαλείας, ξεφεύγοντας από την κλασσική αντίδραση της διμερούς 

αντιμετώπισης τους, πολιτική ασφάλειας που ακολουθείται μέχρι και σήμερα, άλλοτε 

σε μικρότερο και άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό. Άλλωστε έχει πλέον γίνει αντιληπτό 

ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι δύο διαφορετικοί ως προς το σκοπό, τη φύση και τη 

λειτουργία τους Οργανισμοί και ως εκ τούτου η συνεισφορά τους στη διαχείριση των 

κρίσεων και στην ασφάλεια διαφέρει κατ’ ουσία. Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στο τομέα της 

ασφάλειας είναι εκ των πραγμάτων συγκεκριμένος λόγω του έντονα στρατιωτικού 

χαρακτήρα του Οργανισμού. Αντιθέτως, η Ένωση αποτελεί εν δυνάμει τον 

καταλληλότερο διεθνή Οργανισμό για τη διαχείριση των διεθνών κρίσεων, καθώς 

διαθέτει ένα ευρύτατο φάσμα πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και 

διπλωματικών μέσων, ένα θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τη συντονισμένη δράση 

της καθώς και ένα πλουσιότατο πλέγμα εξωτερικών σχέσεων που της παρέχει 

ουσιαστική (κυρίως οικονομική) επιρροή στα διεθνή δρώμενα (Κιντής 2005). 

 Ωστόσο, παρά τη μεταμόρφωση της ελληνικής στρατηγικής μετά τα μέσα της 

πρώτης μεταψυχροπολεμικής δεκαετίας, ορισμένες αδυναμίες και χαρακτηριστικά 

του τρόπου χάραξης της ελληνικής στρατηγικής παρέμειναν ως είχαν. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι όλες οι σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις σε θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και ασφάλειας δεν ήταν το αποτέλεσμα θεσμικών διαδικασιών, αλλά το 

προϊόν προσωπικών εκτιμήσεων των διαμορφωτών αποφάσεων (Τσάκωνας, 

Συγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Τόμος Α 2003). 
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 Η σχεδόν ισοπεδωτική κυριαρχία των προσώπων στη χάραξη 

μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού επιτρέπει στον αναλυτή να διακρίνει, 

πολύ εύκολα, τα στοιχεία της ανασφάλειας, της αίσθησης απειλής καθώς και της 

έλλειψης αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης σε τρίτους . Επίσης, οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται από πρόσωπα, δεν μπορεί παρά να αντανακλούν τους 

προβληματισμούς των ίδιων των προσώπων ή την απόπειρα μεγιστοποίησης της 

εκλογικής τους απήχησης. Κάτι, που αναδεικνύει με τη σειρά του, την κοινωνία (και 

την κοινή γνώμη) σε πρωταρχικό παράγοντα χάραξης στρατηγικής και 

διαμόρφωσης πολιτικής, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε επικράτηση μη 

ορθολογικών προσεγγίσεων που επιτρέπουν, με τη σειρά τους, το κατρακύλισμα 

στη συναισθηματική εθνική φόρτιση, στην επιλογή μαξιμαλιστικών λύσεων και, 

τελικά, στην αυτοπαγίδευση, στα αδιέξοδα και στη διεθνή απομόνωση. 

ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες - μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, η 

Ελλάδα στην προσπάθειά της να οριοθετήσει τις απειλές για την εθνική της άμυνα 

και ασφάλεια, οφείλει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της, ορισμένα κρίσιμα 

περιφερειακά χαρακτηριστικά, που υπερβαίνουν την εκτίμηση των απειλών, υπό το 

πρίσμα της ευρωπαϊκής ή ευρωατλαντικής αντίστοιχης οπτικής. 

 Σαφώς, οι διαχρονικές αστάθειες στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της 

πρώην ΕΣΣΔ, αν και συνεχίζουν να υφίστανται ως ένα βαθμό, δε μπορεί να 

θεωρηθεί ότι στοιχειοθετούν παραδοσιακού τύπου και υψηλής επικινδυνότητας 

απειλές για την εθνική μας άμυνα και ασφάλεια. 

 Αντιθέτως, οι εξελίξεις στη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή, τα 

προτάγματα για ανεύρεση και αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών στη λεκάνη 

της Ανατολικής Μεσογείου και η διαμόρφωση του περιφερειακού συστήματος 

διαμετακόμισης ενέργειας, δημιουργούν νέες μορφές απειλών στο ευρύτερο 

γεωγραφικό περιβάλλον. Οι απειλές αυτές δεν ανήκουν στο παραδοσιακό πλαίσιο 

των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων, χαρακτηρίζονται όμως ως ασύμμετρες ή ακόμη 

και υβριδικές απειλές και δύνανται να έχουν δυσανάλογο αποτέλεσμα σε σχέση με 

τα χρησιμοποιούμενα μέσα. 
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 Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η στρατηγική εθνικής ασφάλειας που 

ανέπτυξε η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, επικεντρώθηκε σε απειλές εναντίον της 

εδαφικής της ακεραιότητας. Όμως, καθίσταται όλο και σαφέστερο, τόσο στους 

διαμορφωτές αποφάσεων όσο και στην ελληνική κοινή γνώμη, ότι αν και τα 

παραδοσιακά τρωτά σημεία δεν θα πάψουν να υφίστανται, έχουν ήδη αρχίσει να 

εμφανίζονται παγκοσμίως νέες «ασύμμετρες αδυναμίες», οι οποίες με τη σειρά τους 

επιβάλλουν τον όσο το δυνατόν έγκαιρο εντοπισμό τους και, κυρίως, την 

αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Πιο αναλυτικά 4: 

Η Διεθνής Τρομοκρατία 

 Η διεθνής τρομοκρατία, στις μέρες μας έχει υπερβεί τα παραδοσιακά 

ιδεολογικά ή ανατρεπτικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος και πλέον αναδεικνύεται 

σε μείζονα διαχειριστή οικονομικών ροών παγκοσμίως, σε καταλύτη πολιτικών 

εξελίξεων και υπολογίσιμο συντελεστή στρατιωτικής ισχύος σε συγκρούσεις 

ασύμμετρου και περιφερειακού χαρακτήρα. Λόγω των αποτελεσμάτων που 

επιφέρει και της δημοσιότητας που παρέχεται από τα ΜΜΕ, η σύγχρονη 

τρομοκρατία υπερβαίνει τα στεγανά διαχείρισης των υπηρεσιών εσωτερικής 

ασφαλείας και αποκτά χαρακτηριστικά παγκοσμίου ενδιαφέροντος απειλής, με 

ιδιαίτερες συνέπειες τόσο για την ατομική ασφάλεια όσο και στην εθνική ασφάλεια. 

Τη σημερινή εποχή η ιδεολογία των μελών των τρομοκρατικών οργανώσεων 

στηρίζεται σε πολιτικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς, φυλετικούς και οικονομικούς 

λόγους και τροφοδοτείται από αισθήματα οικονομικής ανισότητας και κοινωνικής 

στέρησης δικαιωμάτων, θρησκευτικό φανατισμό και φυλαρχία. 

 Παράλληλα, οι εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καταδεικνύουν 

με τον πιο αδιάψευστο τρόπο, ότι ειδικά η «οριενταλιστικού» τύπου τρομοκρατία, 

αποτελεί μια ιδιαίτερου χαρακτήρα απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Κινήματα όπως 

αυτά που έχουν εμφανιστεί στη Συρία και το Ιράκ, παρουσιάζουν μια αξιόλογη 

ικανότητα προσαρμογής και εκμετάλλευσης του συνόλου των στοιχείων του 

παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος (διαδίκτυο, ΜΜΕ, χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές κτλ) και σε συνδυασμό με την επένδυση στην ακραία βία και την 

καταπάτηση των δομικών αρχών και αξιών των δυτικών κοινωνιών, προκαλούν 

                                            
4 Όπως αναγνωρίζονται από το ΥΠ.ΕΘ.Α. στη Λευκή Βίβλο (ΥΠ.ΕΘ.Α. 2015) 
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αλυσιδωτές αντιδράσεις που προεκτείνονται μακράν της περιοχής 

δραστηριοποίησης τους (έκρηξη μεταναστευτικών ροών, διατάραξη ενεργειακής 

αγοράς, ενίσχυση ακραίων στοιχείων στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών κτλ). 

Η Ανεξέλεγκτη Διακίνηση Όπλων και Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ)  

 Το ανεξέλεγκτο εμπόριο και η εξάπλωση τεχνολογιών ανάπτυξης και 

παραγωγής συγχρόνων οπλικών συστημάτων συμβατικής και ασύμμετρης φύσεως 

αποτελεί ένα από τους ισχυρότερους παράγοντες αποσταθεροποίησης σε διεθνές 

επίπεδο. 

 Σε ότι αφορά τα συμβατικά, μικρά και ελαφρά όπλα, η κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και η αποδόμηση καθεστώτων της Αφρικής και της Μέσης 

Ανατολής, προκάλεσε μια ραγδαία αύξηση της παράνομης ροής οπλισμού και 

πυρομαχικών προς κρατικούς και μη δρώντες, δημιουργώντας σημαντικές εστίες 

παράνομης διακίνησης χρήματος και υποθάλποντας την βία σε εσωτερικό, 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 

 Με τα μικρά και ελαφρά όπλα που είναι φθηνά και εύκολα στο χειρισμό, η 

εγχώρια και διεθνής τρομοκρατία και τα ακραία εθνικιστικά αλλά και θρησκευτικά 

κινήματα, αποκτούν πρωτόγνωρες δυνατότητες ισχύος και λειτουργούν ως 

καταλύτες εθνικής και περιφερειακής αποσταθεροποίησης. 

 Πέραν όμως, των συμβατικών όπλων, η διεθνής ασφάλεια συνεχίζει να 

απειλείται και από τη διάδοση των Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ), τα οποία 

πλέον δεν αποτελούν «προνόμιο» αποκλειστικά των κρατικών δρώντων αλλά είναι 

δυνατό να καταλήξουν στην κατοχή τρομοκρατικών ομάδων και άλλων, μη κρατικών 

δρώντων. 

 Η δυσμενής αυτή προοπτική επαυξάνει το αίσθημα αβεβαιότητας και 

ανασφάλειας που βιώνουν οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Η Ελλάδα, ευρισκόμενη 

σε μια περιοχή όπου συναντώνται οι θαλάσσιοι και χερσαίοι δρόμοι μεταξύ των 

περισσότερων πηγών παράνομης διακίνησης οπλισμού παγκοσμίως, διαθέτοντας 

ταυτόχρονα, εξαιρετικά εκτεταμένα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, αναγνωρίζει το 

συγκεκριμένο πρόβλημα ασφαλείας, ως κομβικό τόσο για την εσωτερική της 

ασφάλεια, όσο και για την περιφερειακή σταθερότητα στην περιοχή. 
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Η Μετανάστευση και το Οργανωμένο Έγκλημα 

 Οι ανισότητες που επέφερε και διεύρυνε η παγκοσμιοποίηση, οι πολιτικές, 

δημογραφικές και οικονομικές ανισορροπίες μεταξύ του δυτικού και του 

αναπτυσσόμενου κόσμου, καθώς και οι περιφερειακές, ή εμφύλιες συρράξεις, 

ενισχύουν την αύξηση της παράνομης μετανάστευσης. Αυξητική αναμένεται να 

παραμείνει η τάση παράνομης διακίνησης ανθρώπων διασυνδεόμενη με άλλες 

παραδοσιακές εγκληματικές δραστηριότητες, είτε άμεσα (διακίνηση ναρκωτικών, 

όπλων, κ.α.) είτε έμμεσα, χρησιμοποιώντας την ίδια υποδομή και δίκτυα διακίνησης. 

 Το φαινόμενο παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις σε περιοχές που αποτελούν το 

συνδετικό κρίκο και δίαυλο μεταξύ του ανεπτυγμένου κόσμου και των εστιών 

κρίσεων παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια, λόγω των συνεχιζόμενων συρράξεων 

και εντάσεων στην Κεντρική - Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, οι χώρες της 

νότιας Ευρώπης σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος διαχείρισης παρανόμων 

μεταναστών σε παγκόσμια κλίμακα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις 

στρεβλώσεις που παρουσιάζει η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

οξύνουν το πρόβλημα και το αναγάγουν σε μείζονα πρόκληση για την εθνική και 

ευρωπαϊκή ασφάλεια. 

Οι Κυβερνοεπιθέσεις 

 Το Διαδίκτυο και γενικά ο Κυβερνοχώρος σε συνδυασμό με την συνεχώς 

αυξανόμενη εξάρτηση όλο και περισσότερων κυβερνήσεων, οργανισμών, 

επιχειρήσεων και μεμονωμένων χρηστών από τεχνολογικά συστήματα άμεσα ή 

έμμεσα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, διαμορφώνουν ένα νέο κρίσιμο πεδίο για την 

εθνική ασφάλεια και άμυνα. 

 Ως μέσο άσκησης ασύμμετρου χαρακτήρα επιρροής και παρακώλυσης των 

πλέον ζωτικών λειτουργιών της χώρας, ο κυβερνοπόλεμος και οι κυβερνοεπιθέσεις 

συνιστούν μια πραγματική απειλή για την εθνική ακεραιότητα και ευημερία μιας 

χώρας και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται. 

Ενεργειακή Ασφάλεια 

 Η ενεργειακή ασφάλεια, αποτελεί μια εκ των κυριότερων προτεραιοτήτων και 

παραμέτρων χάραξης πολιτικής για το σύνολο των ανεπτυγμένων και 
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αναπτυσσόμενων κοινωνιών. Η ενεργειακή διάσταση της ασφάλειας έχει διττό 

χαρακτήρα, εμπλέκοντας μια πλειάδα θεσμών πέραν αυτών που υπηρετούν 

παραδοσιακά την άμυνα και την ασφάλεια όπως παρακάτω: 

 Σε πρώτο επίπεδο, έχει να κάνει με το σύνολο των θεσμών που 

δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη δυνατοτήτων και τη 

χάραξη συμμαχιών, στον τομέα της ενέργειας. Βασική στόχευση των παραπάνω 

δραστηριοτήτων είναι η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών εξαρτήσεων από τρίτες 

χώρες, η ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η πλήρης 

εκμετάλλευση των ενδογενών πόρων και αποθεμάτων. 

 Σε δεύτερο επίπεδο, έχει να κάνει με τη δυνατότητα του κράτους να 

προβάλλει αξιόπιστα την εθνική του ισχύ και τη νομική του κατοχύρωση, σε όλο το 

εύρος των κυριαρχικών του ζωνών, με σκοπό την αδιασάλευτη υλοποίηση των 

παραπάνω στρατηγικών και οικονομικών πολιτικών επιλογών. 

 Ειδικότερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, η γεωγραφική θέση της χώρας στην ΝΑ 

Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, την καθιστά κρίσιμο παράγοντα για την 

ασφάλεια των γραμμών συγκοινωνιών και των ενεργειακών δικτύων μεταξύ 

Ευρώπης και Ασίας, Ευρώπης και Βορείου Αφρικής, καθώς και Δυτικής Ευρώπης 

– Ανατολικής Μεσογείου. 

 Ταυτοχρόνως, το υπό διαμόρφωση ενεργειακό περιβάλλον και η διασφάλιση 

των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των ενδογενών πόρων και αποθεμάτων, 

δημιουργεί επιπρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας, ιδιαίτερα στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. 

Σύγχρονες Μορφές Πειρατείας 

 Οι σύγχρονες μορφές πειρατείας είναι φαινόμενο που αναπτύσσεται τα 

τελευταία χρόνια κυρίως στον Ινδικό Ωκεανό και στα παράλια της Δυτικής Αφρικής, 

με σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Η Ελλάδα ως κράτος με 

ευρεία ναυτική παράδοση, αλλά και με έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς 

στόλους παγκοσμίως, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη προσοχή τα υπόψη φαινόμενα και 

συμμετέχει με τα διπλωματικά και τα στρατιωτικά της όργανα στις διεθνείς 
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προσπάθειες για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των διεθνών εμπορικών 

και ναυτιλιακών οδών. 

Περιβάλλον - Πόροι - Υγεία 

 Οι κλιματολογικές αλλαγές και η ολοένα αυξανόμενη εκδήλωση 

καταστροφικών φυσικών φαινομένων δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις στο 

παγκόσμιο περιβάλλον. Επιπροσθέτως, η περιορισμένη υφιστάμενη παγκόσμια 

επάρκεια, σε κρίσιμα για την ανθρώπινη διαβίωση και ευημερία αγαθά, (τα τρόφιμα, 

το πόσιμο νερό και η ενέργεια) αλλά και η συνεχιζόμενη ανισοκατανομή τους μεταξύ 

των διαφόρων περιφερειακών συστημάτων, πυροδοτεί εντάσεις και εθνοτικές 

συγκρούσεις. Τέλος, η παρατεταμένη υπανάπτυξη σε περιφερειακές ζώνες της 

Αφρικής και της Ασίας, η οποία αποστερεί μεγάλα τμήματα πληθυσμού από 

στοιχειώδεις ανάγκες, προκαλεί την επανεμφάνιση και εκδήλωση μολυσματικών 

ασθενειών που εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, ειδικά λόγω των διαρκώς 

βελτιούμενων συγκοινωνιακών δυνατοτήτων. 

 Οι ανωτέρω ελλείψεις και αλλαγές, πέραν των εθνοτικών και περιφερειακών 

συγκρούσεων που πυροδοτούν, προκαλούν και μια αλυσίδα παρενεργειών, όπως 

τις ανεξέλεγκτες μετακινήσεις πληθυσμού, την ένταξη των τροφίμων και του νερού 

στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τη δημιουργία συνθηκών ολιγοπωλιακού 

ανταγωνισμού, την ανεξέλεγκτη αστικοποίηση, ιδιαίτερα στην Ασία και Αφρική και 

την επέκταση των εθνικών και ενεργειακών ανταγωνισμών σε περιοχές όπως οι 

Πολικές Περιοχές της υφηλίου. 

 Πέραν των ανωτέρω επίσημων ελληνικών πηγών αστάθειας, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, με τη σειρά της κατατάσσει τις απειλές ως ακολούθως5: 

• Διασπορά Όπλων Μαζικής καταστροφής, στα οποία πλέον η 

ΕΕ παίρνει μέτρα και για τον περιορισμό του εμπορίου των μικρών και ελαφρών 

όπλων (Small Arms and Light Weapons, SALW). 

• Τρομοκρατία. 

• Οργανωμένο Έγκλημα. 

                                            
5 Σύμφωνα με την Έτησια έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες πτυχές και 
τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ - 2013 
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• Απειλές για τον Κυβερνοχώρο. 

• Ενεργειακή Ασφάλεια. 

• Κλιματική Αλλαγή. 

• Ασφάλεια Υδάτινων Πόρων. 

 Από την πλευρά του το NATO στο Νέο Στρατηγικό του Δόγμα συμφωνεί με 

τις ανωτέρω απειλές, απλά αλλάζοντας ελαφρώς την κατάταξη (Strategic Concept 

2010). Ουσιαστικά, παρατηρούμε έναν κοινό τόπο σύγκλισης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Το σημερινό διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται, περισσότερο από κάθε 

άλλη εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητας, από έντονα φαινόμενα αστάθειας, 

ρευστότητας, υψηλής (σε ορισμένους τουλάχιστον τομείς) αλληλεξάρτησης και 

εύθραυστων ισορροπιών. Σημαντική είναι εξάλλου και η πολυπλοκότητα του 

διεθνούς συστήματος. 

 Τόσο στο παρόν όσο και, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, στο μέλλον, η χάραξη 

και υλοποίηση υψηλής στρατηγικής κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη για 

οποιοδήποτε κράτος, σε μια εποχή όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, οι αλλαγές 

συνεχείς και ενίοτε ευρείας κλίμακας και νέες απειλές εμφανίζονται χωρίς σημαντική 

προειδοποίηση, ενώ τα «παράθυρα ευκαιρίας» παραμένουν «ανοικτά» για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα (Ντόκος, Θάνος; Τσάκωνας, Παναγιώτης; 2005). 

 Απέναντι στο νέο, περισσότερο σύνθετο και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

ασφάλειας, άτομα, μη κρατικοί δρώντες, αλλά κυρίως τα κράτη, προσπαθούν να 

σχεδιάσουν τη στρατηγική τους με τρόπο που θα αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό τους διαθέσιμους συντελεστές εθνικής ισχύος (οικονομία, διπλωματία, 

ένοπλες δυνάμεις, τεχνολογική και επιστημονική βάση) προκειμένου να 

προασπίσουν την εθνική τους ασφάλεια, να προωθήσουν τα εθνικά τους 

συμφέροντα και κυρίως να κατοχυρώσουν την προσωπική ασφάλεια και ελευθερία 

των πολιτών τους σε ένα κοινωνικό περιβάλλον δημοκρατικό, υπεύθυνο και ισότιμο 

(Ντόκος, Θάνος; Τσάκωνας, Παναγιώτης; 2005). 

 Αν και αποτελεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η 

Ελλάδα είναι γεωγραφικά τοποθετημένη σε μια περιοχή αστάθειας και 
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συγκρούσεων (Βαλκάνια- Ανατολική Μεσόγειος), όπου η χρήση στρατιωτικής 

ισχύος για την επίλυση διακρατικών διαφορών θεωρείται ακόμη αποδεκτή, αν και 

μειούμενης ελκυστικότητας, επιλογή. Τα Σκόπια δεν αποτελούν απλά έναν ακόμη 

γείτονα της ευαίσθητης αυτής περιοχής. Αποτελούν τον τρίτο αποσταθεροποιητικό 

παράγοντα μετά το Κοσσυφοπέδιο και την Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Με την μόνη 

διαφορά, ότι οι δύο πρώτοι παράγοντες δεν είναι σε θέση να επηρεάσουν άμεσα 

την Ελλάδα. Μια πιθανή αποσταθεροποίηση όμως του κράτους των Σκοπίων είναι 

σε θέση να απειλήσει την ασφάλεια της χώρα μας. 

 Όπως ήδη αναλύθηκε στο παρόν κεφάλαιο, σήμερα η ασφάλεια δεν μετράται 

με καθαρά στρατιωτικά μεγέθη. Αποτελεί ένα άθροισμα της σκληρής 

(παραδοσιακής) ασφάλειας όπου η Ελλάδα σίγουρα υπερέχει έναντι των Σκοπίων 

τόσο σε υποδομές όσο και σε έμψυχο υλικό, και του νέου διευρυμένου τύπου 

ασφάλειας, όπου πλέον οι απειλές προέρχονται μέσα από την δομή της ίδιας της 

κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που στα Σκόπια είναι εθνοτικά (όπως θα δούμε στη 

συνέχεια) διχασμένη, βουλιαγμένη στην οικονομική ανέχεια, στην ανεργία, στο 

παραεμπόριο, στην εγκληματικότητα και στην διαφθορά. Όλα αυτά αποτελούν εν 

δυνάμει ασύμμετρες απειλές για την ελληνική ασφάλεια με πρώτη και καλύτερη το 

οργανωμένο έγκλημα, την διεθνή τρομοκρατία, την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και 

την διακίνηση όπλων. 

 Έτσι, για να κατοχυρώσει την ασφάλεια και τα συμφέροντα της, μια χώρα 

status quo όπως η Ελλάδα του 21ου αιώνα θα πρέπει να διευρύνει και να εμβαθύνει 

τους δεσμούς της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο 

εσωτερικής και εξωτερικής προσαρμογής για τους δύο αυτούς οργανισμούς. Θα 

πρέπει, επίσης, να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους συντελεστές εθνικής 

ισχύος. 

 Έχουμε εισέλθει πλέον σε μια εποχή όπου η ασφάλεια δεν είναι πλέον ένα 

καθαρά στρατιωτικό ζήτημα. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, δεν είναι πλέον 

ευδιάκριτη η διαφορά μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών απειλών για την εθνική 

ασφάλεια ενός κράτους. Η προστασία της εθνικής ασφάλειας απαιτεί πλέον το 

συντονισμό και συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών με τις 

λεγόμενες εσωτερικές υπηρεσίες, αστυνομία, άλλες δυνάμεις ασφάλειας και 

συναρμόδιες υπηρεσίες που δεν έχουν παράδοση και υπάρχουσα νοοτροπία 
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συνεργασίας μεταξύ τους. Τέλος, είναι σαφές ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 

μιλάμε για κοινούς κινδύνους και απειλές και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των 

χωρών, για την αντιμετώπιση των απειλών αυτών (Ντόκος, Θάνος; Τσάκωνας, 

Παναγιώτης; 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ6 

 Ο καθορισμός και η εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους 

προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός νομικού και θεσμικού πλαισίου δημόσιας πολιτικής, 

το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «εξωτερική αρμοδιότητα». Η εξωτερική 

αρμοδιότητα περιλαμβάνει ένα πλέγμα αρμοδιοτήτων, το οποίο κατανέμεται στις 

τρεις ήδη γνωστές κρατικές λειτουργίες. Από την άποψη αυτή, η εξωτερική 

αρμοδιότητα αποτελεί ένα θεσμικό σύστημα καθορισμού, εφαρμογής και ελέγχου 

της εξωτερικής πολιτικής του κράτους. 

 Το σύστημα της εξωτερικής αρμοδιότητας είναι ένα σύστημα διάκρισης των 

λειτουργιών, το οποίο διαρθρώνεται σε δύο νομικά επίπεδα: 

• Το επίπεδο των συνταγματικών αρχών, οι οποίες διέπουν την 

εξωτερική πολιτική, ως άρθρωση της πολιτικής βούλησης του κράτους. Το 

Σύνταγμα περιέχει ένα γενικά και περιγραμματικού χαρακτήρα σύνολο αρχών που 

κατευθύνουν την εξωτερική πολιτική του κράτους. (Το επίπεδο του 

Συνταγματισμού). 

• Το επίπεδο κατανομής των σχετικών με την εξωτερική πολιτική 

αρμοδιοτήτων στα όργανα των επιμέρους κρατικών λειτουργιών, δηλαδή της 

εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής (το επίπεδο του συσχετισμού των 

αρμοδιοτήτων). 

Το Επίπεδο του Συνταγματισμού 

 Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975, όπως αναθεωρήθηκε με το 

Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, η 

ελληνική εξωτερική πολιτική διέπεται από τρεις συνταγματικές αρχές: 

• Την αρχή της διεθνούς ειρήνης, άρθρο 2 παράγραφος 2 του 

Συντάγματος. Η αρχή αυτή θέτει τις βάσεις πάνω στις οποίες θα πρέπει να 

διαμορφώνονται οι διεθνείς σχέσεις της χώρας. Ήτοι, την εμπέδωση της ειρήνης, 

                                            
6 Βασίλης Γκίκας, Καθορισμός και Εφαρμογή της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής: Η Θεσμική 
Διάσταση στο Παναγιώτης Τσάκωνας, Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Μια Συνολική 
προσέγγιση, Τόμος Α’, Σίδερης 2003, σελ. 47 - 67. 
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την εμπέδωση της δικαιοσύνης και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ λαών και 

κρατών, επιδιώκοντας τη συμμετοχή της χώρας σ’ ένα διεθνές σύστημα αμοιβαίας 

συλλογικής ασφάλειας. 

• Την αρχή της συμμετοχής της χώρας στη διαδικασία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ερμηνευτική δήλωση άρθρου 28 του Συντάγματος, 

σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα οφείλει να συμμετέχει στις διαδικασίες της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία αναγορεύεται έτσι σε συνταγματικό κεκτημένο 

και σκοπό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 

• Την αρχή της πρόνοιας για την ελληνική διασπορά άρθρο 108 

του Συντάγματος. Το ελληνικό κράτος οφείλει να αναπτύξει και να καλλιεργήσει τους 

δεσμούς της ελληνικής διασποράς με τη μητέρα πατρίδα. Στο πλαίσιο αυτό 

δημιουργήθηκε ένα ευρύ δίκτυο που συνδέει τους απανταχού Έλληνες με την 

Ελλάδα και τις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, σε μια 

προσπάθεια αξιοποίησης της πολιτικής ισχύς της ομογένειας στα κράτη υποδοχής. 

Το Επίπεδο του συσχετισμού των αρμοδιοτήτων 

 Το σύστημα της εξωτερικής αρμοδιότητας είναι ένα σύστημα κατανομής 

αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της συνταγματικής αρχής της Διάκρισης των 

Λειτουργιών. Το ελληνικό Σύνταγμα δεν επιτρέπουν την ύπαρξη «συνδυασμένων 

εξουσιών», οι οποίες αφορούν σε αρμοδιότητες που ασκούνται από κοινού, 

παράλληλα ή διαδοχικά από κρατικά όργανα, τα οποία κατανέμονται σε 

διαφορετικές κρατικές λειτουργίες. Η εδραίωση μιας αντίληψης περί 

«συνδυασμένων εξουσιών» συναντά ως εμπόδιο την αρχή της απόλυτης 

αυτοδέσμευσης του δικαστικού ελέγχου, όταν επιλαμβάνεται υποθέσεις σχετικές με 

την εξωτερική πολιτική του κράτους, καθώς μέχρι σήμερα η εξωτερική αρμοδιότητα 

αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της Κυβέρνησης (εκτελεστική λειτουργία). 

Ο ρόλος της Εκτελεστικής Λειτουργίας 

 Τα όργανα της εκτελεστικής λειτουργίας, τα οποία δραστηριοποιούνται στο 

πλαίσιο της εξωτερικής αρμοδιότητας, κατανέμονται σε δύο θεσμικά επίπεδα: 

• Στο επίπεδο καθορισμού της εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται 

για το θεσμικό επίπεδο, στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνονται οι σχετικές με την 

εξωτερική πολιτική αποφάσεις, καθορίζονται οι αρχές, επιλέγονται οι 
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προτεραιότητες και τα μέσα και διαμορφώνεται το περιεχόμενο της ακολουθούμενης 

εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους λήπτες των πολιτικών 

αποφάσεων, οι οποίοι μπορεί να είναι μόνον κρατικοί και ειδικότερα κυβερνητικοί 

λειτουργοί. 

 Είναι, ως εκ τούτου, προφανές ότι ο καθορισμός της εξωτερικής πολιτικής 

εκπληρώνεται αποκλειστικά από τον πολιτικό βραχίονα της εκτελεστικής 

λειτουργίας, δηλαδή από την κυβέρνηση και τα γύρω από αυτήν πολιτικά επιτελεία 

(άρθρο 82 παράγραφος 1 του Συντάγματος). Στην σημερινή Προεδρευομένη 

Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, τον ρόλο αυτό έχει το Υπουργείο Εξωτερικών, ο 

Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (τυπικά). 

• Στο επίπεδο εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται για 

το θεσμικό επίπεδο, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η εξωτερική πολιτική και 

διεκπεραιώνονται οι διεθνείς και εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Συνίσταται από τον 

δημοσιοϋπαλληλικό κλάδο και τη διπλωματική γραφειοκρατία 

 Επιπλέον, η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ ενέταξε στην κοινοτική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και νομικών χειρισμών θέματα, τα οποία στο 

παρελθόν αποφασίζονταν στο εσωτερικό του κράτους. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην 

αύξηση της ύλης των εξωτερικών υποθέσεων, καθώς και στην εγγενή πλέον 

αδυναμία του υπουργείου Εξωτερικών να χειριστεί το σύνολο των υποθέσεων 

αυτών. Με τη νομοθετική μεταρρύθμιση του 1998, το υπουργείο Εξωτερικών 

ανέλαβε ουσιαστικά μόνο την παρακολούθηση και τον συντονισμό των εξωτερικών 

υποθέσεων του κράτους, οι οποίες αφορούν σε αρμοδιότητες άλλων υπουργείων.  

Ο Ρόλος της Νομοθετικής Λειτουργίας 

 Η Βουλή των Ελλήνων λειτουργεί κατά τρόπο ουσιαστικά επικυρωτικό έναντι 

των πολιτικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση. Περιορίζεται, ως εκ 

τούτου, σε παραδοσιακά νομοθετικά και ελεγκτικά καθήκοντα και έχει προφανώς 

οριακή, αν όχι ελάχιστη, επιρροή στη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής. 

 Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 82, παράγραφος 4), προβλέπεται η 

σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Στη σύνθεση του ως άνω 
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Συμβουλίου προβλέπεται και η συμμετοχή εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών 

κομμάτων, καθώς και ειδικών επιστημόνων. Η ως άνω συνταγματική διάταξη 

αναγνωρίζει τη συνδρομή και τον ρόλο των κοινοβουλευτικών κομμάτων στις 

διαδικασίες χάραξής της. Με την εν λόγω συνταγματική διάταξη, επιχειρείται η 

συγκρότηση ενός γνωμοδοτικού οργάνου με σκοπό την άμβλυνση των πολιτικών 

αντιπαραθέσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Εν προκειμένω, η 

«κοινοβουλευτικοποίηση» αποτελεί το θεσμικό μέσο για την επίτευξη συναίνεσης σε 

θέματα εξωτερικής πολιτικής, μετατρέποντας έτσι την άσκηση της εξωτερικής 

πολιτικής από απόλυτη κυβερνητική προνομία σε, ήπιας έστω μορφής, 

«συνδυασμένη εξουσία», όπου η Βουλή θα διαδραματίζει οριακό μεν, αλλά 

οπωσδήποτε διακριτό ρόλο στη λήψη των σχετικών πολιτικών αποφάσεων. 

Ο Ρόλος της Δικαστικής Λειτουργίας 

 Τα ελληνικά δικαστήρια τηρούν απαρέγκλιτα την αρχή της αυτοδέσμευσης 

και αποφεύγουν κάθε δικαστικό έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής. Η στάση αυτή της 

δικαστικής λειτουργίας αποτυπώνεται στη θεωρία των λεγάμενων «κυβερνητικών 

πράξεων», η οποία κυριαρχεί στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας. 

Σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, κάθε σχετική με την εξωτερική πολιτική 

κυβερνητική απόφαση εκ φεύγει υποχρεωτικά του δικαστικού ελέγχου. 

 Το ελληνικό σύστημα εξωτερικής αρμοδιότητας θεμελιώνεται στην αυστηρή 

διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατικών οργάνων των επί μέρους κρατικών 

λειτουργών. Ως εκ τούτου, δεν υφίστανται καταρχήν «συνδυασμένες εξουσίες», τις 

οποίες θα ασκούσαν από κοινού όργανα της εκτελεστικής και της νομοθετικής 

λειτουργίας. Ακόμα και στην περίπτωση των διεθνών συνθηκών, η σύνταξη και η 

υπογραφή τους από τα όργανα της εκτελεστικής λειτουργίας έχει διακριτό και νομικά 

αυτοδύναμο περιεχόμενο σε σχέση με την κύρωσή τους, η οποία σηματοδοτεί την 

ένταξή τους στην εσωτερική έννομη τάξη με απόφαση της Βουλής. 
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ7 

 Η διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όπως προαναφέρθηκε, 

δεν είναι συμβατή με κάποιο από τα γνωστά μοντέλα σχεδιασμού εξωτερικής 

πολιτικής. Πρόκειται για ένα ιδιόρρυθμο μοντέλο στη βάση του ιδιαίτερου πολιτικού, 

πολιτιστικού και ιστορικού περιβάλλοντος της χώρας. 

 Τρεις είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: 

• Η κοινωνία, εκφραζόμενη μέσα από την κοινή γνώμη, ως πηγή 

εξωτερικής πολιτικής. Η κοινή γνώμη ωστόσο είναι κάτι το ακαθόριστο, παροδικό 

και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Η εκάστοτε μεταβολή της είναι αποτέλεσμα 

συγκυριακών παραγόντων και επιρροών. Ωστόσο, αντανακλά βαθιά ριζωμένα 

πολιτιστικά γνωρίσματα, συμπεριφορές, ιστορικές κληρονομιές, μύθους και 

παραδόσεις. Αντανακλά δηλαδή, την πολιτική κουλτούρα και άρα αποτελεί ισχυρή 

πηγή εξωτερικής πολιτικής. 

• Τα πολιτικά πρόσωπα, ως διαμορφωτές, σχεδιαστές και λήπτες 

αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής. Ο ρόλος των θεσμών και των γραφειοκρατικών 

δομών στην διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής εμφανίζεται περιορισμένος έως 

ανύπαρκτος. Στην πραγματικότητα, προβλέπεται ένα περίπλοκο θεσμικό σύστημα 

σχεδιασμού πολιτικής, συλλογικής φύσεως, το οποίο όμως επί της ουσίας απέχει 

πολύ από την πραγματική διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής. 

• Η αλληλεπίδραση μεταξύ προσώπων και κοινωνίας ως προς 

τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής. Η απουσία μιας ικανής και αποτελεσματικής 

συστημικής θεσμικής δομής στον σχεδιασμό πολιτικής οδηγεί στην επικράτηση των 

προσώπων στην διαδικασία άσκησης της πολιτικής. Αυτό με τη σειρά του, οδηγεί 

στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής από τα πρόσωπα με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της εκλογικής απήχησης του εμπλεκόμενου 

προσώπου, σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ προσώπου και κοινωνίας, 

με σκοπό την ικανοποίηση αμφοτέρων. 

                                            
7 Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Το Μοντέλο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής στην Ελλάδα: Πρόσωπα 
έναντι θεσμών στο Παναγιώτης Τσάκωνας, Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Μια Συνολική 
προσέγγιση, Τόμος Α’, Σίδερης 2003, σελ. 93 - 100 
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 Αυτή, λοιπόν, η έλλειψη θεσμικών δομών για τη διαμόρφωση πολιτικής και 

τη λήψη αποφάσεων, έλλειψη επί της ουσίας και όχι σε συνταγματικό και νομικό 

επίπεδο, έγινε ακόμη πιο φανερή μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν τα 

συλλογικά όργανα σχεδιασμού πολιτικής συνήθιζαν να διαδραματίζουν έναν 

νομιμοποιητικό ρόλο των πολιτικών αποφάσεων που είχαν ληφθεί αλλού. 

 Έτσι, κι ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει οργανωτική δομή στα 

πρότυπα των ευρωπαϊκών δομών, δεν αντανακλά τον πραγματικό ρόλο που 

διαδραματίζει η γραφειοκρατία στη διαμόρφωση της πολιτικής. Στον αντίποδα, η 

διπλωματική υπηρεσία έχει περιοριστεί στον αποκλειστικό ρόλο της εφαρμογής των 

πολιτικών αποφάσεων που ελήφθησαν από την πολιτική ηγεσία, αυτοκαταργώντας 

τον ρόλο και την δυνατότητα υποβολής και προβολής εναλλακτικών προτάσεων και 

απόψεων. 

Η ΠΟΡΕΙΑ 

 Το κεντρικό πρόσωπο της διαδικασίας διαμόρφωσης της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής είναι πάντα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος λειτουργεί έξω 

από τα όρια κάποιου οργάνου συλλογικής θεσμικής δομής και επί της ουσίας είναι 

ο μοναδικός σχεδιαστής της εξωτερικής πολιτικής. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει, 

κατά περίπτωση, και ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Στις περισσότερες δε, των 

περιπτώσεων, οι κύριες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής έχουν παρθεί από τον 

υπουργό Εξωτερικών με την εκφρασμένη ή υποτιθέμενη συναίνεση του 

Πρωθυπουργού, χωρίς καμία πρότερη διαβούλευση ή συζήτηση, εντός 

οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου σχεδιασμού πολιτικής σε κυβερνητικό ή έστω 

κατώτερο πολιτικό επίπεδο. Πρόκειται ουσιαστικά για αποφάσεις, προϊόντα καθαρά 

προσωπικών εκτιμήσεων.8 

 Κατά την περίοδο 1974 – 1981, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα εξωτερικής πολιτικής 

σε διαβούλευση, καθώς ο τότε Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, ήταν επί της ουσίας 

ο μοναδικός σχεδιαστής της εξωτερικής πολιτικής, υποστηριζόμενος από μία ομάδα 

τεχνικών συμβούλων, ανάμεσα τους και ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος 

περιοριζόταν στον παθητικό ρόλο της εφαρμογής της ελληνικής εξωτερικής 

                                            
8 Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Το Μοντέλο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής στην Ελλάδα: Πρόσωπα 
έναντι θεσμών στο Παναγιώτης Τσάκωνας, Συγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Μια Συνολική 
προσέγγιση, Τόμος Α’, Σίδερης 2003, σελ. 108 - 109 
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πολιτικής. Οποιαδήποτε συζήτηση περί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής διεξαγόταν 

στο υπουργικό συμβούλιο, είχε ως στόχο όχι να θέσει θέματα στην κρίση του 

Συμβουλίου, αλλά αφενός την ενημέρωση των μελών της Κυβέρνησης και αφετέρου 

να προσδώσει το μανδύα της δημοκρατικής νομιμότητας στις ήδη ειλημμένες 

αποφάσεις. Τα φλέγοντα θέματα της εξωτερικής πολιτικής της περιόδου αυτής ήταν 

η προσχώρηση στην Ε.Ο.Κ, η αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ 

και φυσικά οι ελληνοτουρκικές σχέσεις9. 

 Κατά την περίοδο 1981 – 1989, το κεντρικό πρόσωπο της σχεδίασης της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήταν ο Πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου. Έχοντας 

ως ατού την μεγάλη ρητορική του δεινότητα, διατήρησε, καθ’ όλη την περίοδο της 

εξουσίας του, την σχεδίαση της εξωτερικής πολιτικής κάτω από την προσωπική του 

δικαιοδοσία, περιορίζοντας τους Υπουργούς Εξωτερικών σε ρόλο εφαρμοστών της. 

Τα επίσημα θεσμικά όργανα της εξωτερικής πολιτικής συνέρχονταν μόνο για την 

νομιμοποίηση των αποφάσεων που ο ίδιος ο Παπανδρέου είχε ήδη πάρει, ενίοτε σε 

συνεργασία και με τον εκάστοτε έμπιστο του Υπουργό Εξωτερικών. Φλέγοντα 

θέματα της περιόδου αυτής ήταν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, η προώθηση 

του πυρηνικού αφοπλισμού και η απόφαση πολιτικής προσέγγισης με την 

Τουρκία10. 

 Την περίοδο 1989 – 1993 στην ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 

δεσπόζει το «Μακεδονικό Ζήτημα». Είναι σήμερα απόλυτα επιβεβαιωμένο 

(Τσάκωνας, Συγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Τόμος Α 2003), ότι η απόφαση 

για αποφυγή της αναγνώρισης των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία, πάρθηκε από 

τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών (Α. Σαμαρά) της περιόδου αυτής, χωρίς καμία 

προηγούμενη συζήτηση σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο. Ήταν μια καθαρά 

προσωπική επιλογή και ως είθισται η προσωπική αυτή απόφαση κυρώθηκε θεσμικά 

στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών11. 

 Το φαινόμενο της χάραξης «προσωπικής» εξωτερικής πολιτικής συνεχίστηκε 

μέχρι το 1996, οπότε για πρώτη φορά έχουμε προσπάθεια αναδιοργάνωσης του 

                                            
9 Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Το Μοντέλο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής στην Ελλάδα: Πρόσωπα 
έναντι θεσμών στο Παναγιώτης Τσάκωνας, Συγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Μια Συνολική 
προσέγγιση, Τόμος Α’, Σίδερης 2003, σελ. 111 
10 Στο ίδιο, σελ. 112 - 114 
11 Στο ίδιο, σελ. 112 - 114 
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ελληνικού μοντέλου σχεδιασμού της εξωτερικής πολιτικής, με μια προσπάθεια 

οικοδόμησης σταθερών, αποτελεσματικών, νομιμοποιημένων και λειτουργικών 

θεσμών. Στόχος, η εξάλειψη του φαινομένου της σύγχυσης σε θέματα εξωτερικής 

πολιτικής, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της συνέχειας στο 

σχεδιασμό της, στη βάση του ορθολογισμού και της αποτελεσματικότητας. Για 

πρώτη φορά το Υπουργείο Εξωτερικών οργανώνεται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, όπου το Κυβερνητικό Συμβούλιο επιχειρείται να αποτελέσει το κεντρικό 

σώμα διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής και λήψης των αποφάσεων. Κι ενώ ο 

εκσυγχρονισμός της δομής του Υπουργείου Εξωτερικών προχώρησε και φάνηκε να 

αποδίδει τα αναμενόμενα, η ίδια η προσωπικότητα του τότε Υπουργού Εξωτερικών 

Θ. Πάγκαλου, δεν επέτρεψε να μεταβεί η χώρα σε μια πιο συστημική και θεσμική 

δομή σχεδιασμού της εξωτερικής πολιτικής της. 

 Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 μέχρι τη Συνθήκη της Λισσαβόνας 

το 2007, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα μετατράπηκε σταδιακά από 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα σε πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών, ικανή να 

αντιμετωπίζει ομόφωνα τα παγκόσμια προβλήματα. Αυτή η μετάλλαξη, μαζί με την 

εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) 

υποχρέωσαν τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τον σχεδιασμό αλλά και την ίδια την 

εξωτερική τους πολιτική μέσα από το ευρύτερο πλαίσιο της Ε.Ε, παρά το γεγονός 

ότι επί της ουσίας η εξωτερική πολιτική του κάθε κράτους παραμένει εθνική 

υπόθεση. Έτσι, η Ελλάς από το 1993 και μετά, με την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε, 

υποχρεώθηκε να αποβάλει τον τοπικιστικό περιοριστικό εθνικό χαρακτήρα της 

εξωτερικής της πολιτικής και να της προσδώσει μια περισσότερο σφαιρική 

διάσταση. Προαπαιτούμενο σε αυτή την προσπάθεια ήταν η ομαλοποίηση της 

διεξαγωγής της εξωτερικής της πολιτικής, κάτι που θα την χαρακτήριζε από 

σταθερότητα και συνέχεια, η οποία επιτυγχάνεται μόνο όταν ο σχεδιασμός και η 

άσκηση της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους συντελείται μέσα από θεσμικά 

όργανα και δεν στηρίζεται αποκλειστικά στα πρόσωπα ως αποκλειστικούς 

σχεδιαστές και λήπτες αποφάσεων. 

 H Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν μεταξύ των χωρών που τάσσονται ένθερμα υπέρ 

της ανάπτυξης μίας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάδειξης μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας στον 

τομέα της άμυνας. Με σταθερό πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, συμμετέχει στις 
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πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και συμβάλλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση 

της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, ιδιαίτερα σε περιοχές του γεωγραφικού της 

περίγυρου (Δυτικά Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Μεσόγειος, Βόρειος Αφρική, Νότιος 

Καύκασος), με στόχο την αντιμετώπιση των υφισταμένων εστιών συγκρούσεων, την 

εμπέδωση της ειρήνης και ασφάλειας, την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και 

την δημιουργία συνθηκών βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσα σε 

ένα σταθερό περιφερειακό περιβάλλον (Υπουργείο Εξωτερικών 2014). 

 Θεμελιώδες πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική Ασφαλείας, είναι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αποδίδει 

πρωτεύοντα ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την διατήρηση της παγκόσμιας 

ειρήνης και ασφάλειας. Εξίσου σημαντική είναι η δέσμευση των χωρών της Ένωσης 

στην αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, ενώ βασικό στόχο τους αποτελεί 

η ανάπτυξη ενός διεθνούς συστήματος βασισμένου σε συγκεκριμένους κανόνες. 

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν πάγιες θέσεις της χώρας (Υπουργείο Εξωτερικών 

2014). 

 Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν όλες οι Κυβερνήσεις από το 1996 και 

μετά. Και μπορεί η πρόοδος στον τομέα χάραξης στρατηγικής και λήψης απόφασης 

να ήταν εμφανής και η ελληνική εξωτερική πολιτική να προσαρμόστηκε στις 

απαιτήσεις της Ε.Ε, μια σειρά ωστόσο εθνικών προβλημάτων (Τουρκία, Κύπρος, 

Σκόπια) έφεραν στην επιφάνεια και πάλι τα πρόσωπα ως πρωταγωνιστές στην 

χάραξη της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το veto του τότε Πρωθυπουργού Κ. 

Καραμανλή στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008, παρά τις 

αντιρρήσεις ακόμη και στο εσωτερικό της ίδιας του της Κυβέρνησης και δη την 

Υπουργό Εξωτερικών Ν. Μπακογιάννη. 

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

 Το πολιτικό σύστημα και η κρατούσα πολιτική ή εθνική ιδεολογία επηρεάζουν 

την εξωτερική πολιτική της χώρας. Επικρατεί η άποψη ότι ένα πολιτικό σύστημα 

διαθέτει μηχανισμούς αυτοάμυνας απέναντι σε ένα αντίστοιχο σύστημα, παρά το 

γεγονός ότι τα ίδια αυτά συστήματα εξάγουν και προωθούν τη βία στο διεθνές 

σύστημα. Από την άλλη η πολιτική ιδεολογία λειτουργεί συχνά ως υποχρέωση ή 

βάρος στην εξωτερική πολιτική των κρατών. Το ίδιο ισχύει και με την εθνική 
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ιδεολογία, η οποία παίρνει τη μορφή υποχρέωσης απέναντι στο Έθνος αγγίζοντας 

πολλές φορές ακόμη και τα όρια του αλυτρωτισμού. 

 Η ιδεολογία των ατόμων που εμπλέκονται στη σχεδίαση και λήψη 

αποφάσεων επί της πολιτικής και ειδικότερα της εξωτερικής πολιτικής, προσδιόρισε 

αλλά και εξακολουθεί να προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις τους. Προς 

τούτο, στη διεθνή θεωρία, ανάλογα με τον τρόπο σκέψης των πολιτικών επί των 

θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής, κατατάσσονται σύμφωνα με τη θεωρία των 

διεθνών σχέσεων σε ρεαλιστές, φιλελεύθερους και μαρξιστές ή κατά τον Wight σε 

ρεαλιστές, ρασιοναλιστές και επαναστατικούς (Wight 1998). 

 Κατά τους ρεαλιστές, ο βασικός δρών του διεθνούς συστήματος είναι το 

κράτος. Το ίδιο το διεθνές σύστημα είναι άναρχο, με τα κράτη να προστατεύουν τα 

συμφέροντα τους. Η ισχύς αποτελεί τον ρυθμιστικό παράγοντα της κατάταξης του 

κράτους στο διεθνές σύστημα. Ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος και απορρέει τόσο 

από την κακή φύση του ανθρώπου όσο και από την επικρατούσα αναρχία. Μπορεί 

να είναι είτε προληπτικός είτε απεριόριστος (μέγιστη δυνατή χρήση βίας). Σκοπός 

του είναι πάντα η νίκη επί του αντιπάλου με στόχο την αύξηση της ισχύος του 

κράτους και άρα τη βελτίωση της θέσης του στο διεθνές σύστημα, χωρίς να έχει 

σημασία αν είναι δίκαιος ή άδικος (Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 

2003). 

 Για τους φιλελεύθερους το κράτος δεν αποτελεί τον μοναδικό δρώντα του 

διεθνούς συστήματος, το οποίο ναι μεν εξακολουθεί να είναι άναρχο, αποτελείται 

όμως και από άλλους «παίκτες» και υποστηρίζουν την ύπαρξη διεθνούς κοινότητας. 

Ο άνθρωπος δεν είναι από τη φύση του ούτε καλός ούτε κακός και επιδέχεται 

βελτίωσης. Η ειρήνη είναι ο κανόνας. Ο πόλεμος αποτελεί αναγκαίο κακό, πρέπει 

να είναι δίκαιος, να κηρύσσεται από αρμόδια αρχή και να διεξάγεται με τη σωστή 

νοοτροπία και την αναλογική χρήση βίας (Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς 

Σχέσεις 2003). 

 Τέλος, οι Μαρξιστές πιστεύουν σε μια κοινωνία πολιτών που διέπεται από 

συγκεκριμένες αρχές και υποχρεώσεις. Είναι αισιόδοξοι για την ανθρώπινη φύση. 

Ο πόλεμος αποτελεί εργαλείο και συχνά θεωρείται αναγκαίος καθώς θα αποφέρει 

την μελλοντική ειρήνη. Η ανθρωπότητα διαιρείται σε καλή και κακή, με την καλή να 
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εξοντώνει την κακή. Ο πόλεμος πρέπει να είναι δίκαιος, πολλές φορές δε και ιερός 

με σκοπό την οργάνωση του διεθνούς συστήματος σύμφωνα με τις αρχές των 

Μαρξιστών, χωρίς να υπολογίζουν απώλειες σε μέσα και ζωές, αφού οι άνθρωποι 

θεωρούνται αναλώσιμοι μπροστά στην επίτευξη του σκοπού (Κουσκουβέλης, 

Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 2003). 

 Τα ανωτέρω ρεύματα σκέψης στην διεθνή πολιτική δεν είναι απόλυτα και 

συνήθως εμφανίζονται συνδυασμοί τους σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών. Η βασική 

διαφορά μεταξύ των δύο κύριων ρευμάτων (ρεαλισμού – φιλελευθερισμού) έγκειται 

στο ρόλο που αποδίδουν στο κράτος σε θέματα ασφάλειας, αποτρεπτικής 

ικανότητας και πως προσεγγίζουν την έννοια του «εθνικού συμφέροντος». Για τους 

μεν ρεαλιστές κύριος εκφραστής όλων αυτών είναι το κράτος, για τους δε 

φιλελεύθερους ο ρόλος του κράτους μειώνεται και δίνεται έμφαση σε άλλους μη 

κρατικούς δρώντες και στις αλληλεξαρτήσεις που αυτοί δημιουργούν. 

 Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, κατά την περίοδο 1974 – 1981, 

είναι φανερό ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δέχεται την επίδραση της ρεαλιστικής 

σκέψης, προσπαθώντας να κερδίσει τη θέση της στο διεθνές σύστημα μετά από την 

επταετή στρατιωτική δικτατορία. Η έντονη παρουσία ωστόσο του Κ. Καραμανλή, 

επηρεάζει την ελληνική εξωτερική πολιτική μέσα από τη θεωρητική σκέψη της 

φιλελεύθερης σχολής της αλληλεξάρτησης, αφού είναι φανερό ότι ο άνθρωπος που 

είναι στο τιμόνι της χώρας και αποφασίζει για τις τύχες της, είναι πεπεισμένος ότι η 

Ελλάδα ανήκει στη Δύση, αναμένοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατραπεί 

σε πάροχο ασφαλείας απέναντι στην Τουρκία και το Κυπριακό12. 

 Η άνοδος στην εξουσία του Α. Παπανδρέου το 1981, με την ελληνική 

διανόηση και κοινή γνώμη να ζουν την ηρωική εποχή της Δημοκρατίας, του 

αντιαμερικανισμού, της δικαίωσης ενός λαού που καταπιέστηκε μετά τον εμφύλιο 

και που νοιώθει για πρώτη φορά ελεύθερος, οδήγησε στον επηρεασμό της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από την ρεαλιστική σκέψη, με έντονες όμως 

επιδράσεις από τη μαρξιστική σχολή και ειδικότερα από το νεομαρξιστικό ρεύμα της 

εξάρτησης. Κι ενώ ο Α. Παπανδρέου είχε υιοθετήσει την ανάλυση της σχολής της 

                                            
12Στέφανος Κωνσταντινίδης, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Θεωρία και Πράξη στο Παναγιώτης 
Τσάκωνας, Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Μια Συνολική προσέγγιση, Τόμος Α’, Σίδερης 
2003, σελ. 169 - 176 
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εξάρτησης από τα χρόνια της δικτατορίας, μια σειρά γεγονότων που επηρέασαν τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ελληνική εξωτερική πολιτική με επίδραση του 

εθνικιστικού ιδεολογικού ρεύματος, μας υποχρεώνει να αναφερόμαστε σε 

μαρξίζοντες ρεαλιστές. Με την πάροδο του χρόνου και κυρίως μετά τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980, η νεομαρξιστική θεώρηση υποχωρεί, καθώς γίνεται όλο και 

περισσότερο αντιληπτό ότι η Ελλάς δεν δύναται να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το ΝΑΤΟ. Έτσι, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης βρίσκει κυρίαρχη σχολή 

στην εξωτερική πολιτική της χώρας τον ρεαλισμό13. 

 Η αλλαγή πολιτικού σκηνικού το 1990, επαναφέρει τη φιλελεύθερη σχολή της 

αλληλεξάρτησης στο προσκήνιο μέσω του νεοφιλελευθερισμού. Η εμφάνιση του 

Μακεδονικού ωστόσο, οδηγεί σε έξαρση του εθνικισμού, ο οποίος και επισκιάζει 

κάθε άλλη σχολή σκέψης και επηρεασμού της εξωτερικής πολιτικής14. 

 Το 1993, ο Α. Παπανδρέου επιστρέφει στην εξουσία, έχοντας όμως πλέον 

αποδεχτεί τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, κινούμενος πια προς το 

χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Η άνοδος του Κ. Σημίτη στον πρωθυπουργικό θώκο, 

σημαίνει την πλήρη επικράτηση της φιλελεύθερης σχολής της αλληλεξάρτησης, η 

οποία καθορίζει τους άξονες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μέχρι και 

σήμερα15. 

 Μία απόπειρα της κυβέρνησης Α. Τσίπρα, το 2015, να επιστρέψει στο 

νεομαρξιστικό ρεύμα της εξάρτησης, εγκαινιάζοντας μια σειρά επαφών με την 

Ρωσία, σε μια προσπάθεια αναβίωσης της σχέσης μητρόπολης – δορυφόρου, 

οδηγήθηκε σε αποτυχία, αφού η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, που οποιαδήποτε κίνηση πέραν 

των συμφωνημένων θα οδηγούσε σε επικίνδυνα μονοπάτια. 

 Τα τελευταία χρόνια, η κύρια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κυρίαρχων 

σχολών έχει να κάνει με το θέμα του εθνικισμού. Από τη μία παρουσιάζεται μια 

σχολή με κοσμοπολίτικη αντίληψη του κόσμου, χωρίς εθνικιστικά σύνδρομα και 

στερεότυπα, γνωστοί και ως «διεθνιστές», που δεν έχουν όμως καμία σχέση με 

                                            
13 Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Το Μοντέλο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής στην Ελλάδα: Πρόσωπα 
έναντι θεσμών στο Παναγιώτης Τσάκωνας, Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Μια Συνολική 
προσέγγιση, Τόμος Α’, Σίδερης 2003, σελ. 111 
14 Στο ίδιο 
15 Στο ίδιο 
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μαρξιστικές θεωρίες. Από την άλλη έχουμε τους «εθνικιστές», που επιμένουν στον 

κυρίαρχο ρόλο του έθνους – κράτους και στην ανάγκη προάσπισης από αυτό του 

«εθνικού συμφέροντος». Και οι δύο τάσεις συνήθως συνυπάρχουν εντός των ίδιων 

κομματικών μηχανισμών, ενώ με κοινά χαρακτηριστικά υιοθετούνται σε 

διαφορετικούς κομματικούς φορείς. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι 

καθαρά προσωποπαγής και η κατεύθυνση που παίρνει κάθε φορά εξαρτάται από 

το ιδεολογικά υπόβαθρο του εκάστοτε λήπτη της απόφασης. Βήματα προς τα 

εμπρός, με την καθιέρωση θεσμών έναντι προσώπων ως χαράκτες της εξωτερικής 

πολιτικής έχουν γίνει. Ειδικά, μέσα από την ΚΕΠΠΑ, οπότε και η ελληνική εξωτερική 

πολιτική ουσιαστικά ακολουθεί τα πρότυπα χάραξης εξωτερικής στρατηγικής και 

πολιτικής των ευρωπαϊκών χωρών. 

 Μια σειρά άλυτων εθνικών προβλημάτων, ωστόσο, εμποδίζει την πλήρη 

μετεξέλιξη του ελληνικού συστήματος χάραξης εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτά 

συγκαταλέγεται και η διαφορά με τα Σκόπια για το όνομα (και όχι μόνον) του 

κρατιδίου τους. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι απλά δεν 

επιτρέπει η διαφορά αυτή την μετεξέλιξη του συστήματος της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς ο παράγον κοινή 

γνώμη ασκεί τεράστια επίδραση στα πρόσωπα – λήπτες των αποφάσεων, αλλά και 

το ότι η ίδια αυτή διαφορά παραμένει άλυτη εξαιτίας της ίδιας αυτής αδυναμίας της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να χαράσσεται από θεσμικά όργανα και να 

παραμένει σταθερή στο χρόνο. 

 Έτσι, τα Σκόπια, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του για είσοδο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τους υπόλοιπους δυτικούς θεσμούς, εμποδίζονται 

από την ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό ναι μεν έχει ως αποτέλεσμα την μερική 

διεθνή απομόνωση της Ελλάδας κατά διαστήματα, δημιουργεί ωστόσο πολύ 

μεγαλύτερα προβλήματα στο γειτονικό κρατίδιο, το οποίο έχει επενδύσει στην 

ένταξη σε αυτούς τους θεσμούς, αυξάνοντας έτσι την αστάθεια στο εσωτερικό τους 

και εκτοξεύοντας τον κίνδυνο μιας πιθανής αποσταθεροποίησης τους στο άμεσο 

μέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 

 Άμεσο γεωγραφικό περιβάλλον της .Ελλάδας η Βαλκανική χερσόνησος 

αποτέλεσε, από την σύσταση του νέου ελληνικού κράτους, πεδίο της Ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής. Τόσο ο σχηματισμός εθνικού κράτους όσο και η προσπάθεια 

εθνικής ολοκλήρωσης, αναγκαστικά συνδέθηκαν με τις εξελίξεις στην Βαλκανική 

χερσόνησο, όπου ζούσε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνισμού κάτω από την 

οθωμανική κυριαρχία. Έτσι, οι επιδιώξεις της Ελλάδας στα Βαλκάνια την φέρνουν 

από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους σε μία σχέση σύγκρουσης με τα 

Βαλκανικά εθνικά κινήματα και αργότερα με τα διαμορφούμενα νέα Βαλκανικά 

κράτη. 

 Στη συνέχεια η συμμετοχή των Βαλκανίων στην αντιπαράθεση Ανατολής - 

Δύσης αποτέλεσε σοβαρό παράγοντα της πολιτικής ατμόσφαιρας στις 

ελληνοβαλκανικές σχέσεις. Η βαλκανική πολιτική της χώρας καθορίζεται από την 

συμμετοχή της στην ανάπτυξη της συλλογικής άμυνας της Δύσης στην περιοχή, στο 

πλαίσιο της "ανάσχεσης" του κομμουνισμού. Πρόκειται ουσιαστικά για την 

υιοθέτηση του ελληνικού δόγματος του «από Βορρά Κινδύνου» μέσω μιας πολιτικής 

συνασπισμών, με στόχο την ασφάλεια της χώρας και την ανάπτυξη του 

περιφερειακού της ρόλου, με αύξηση της στρατιωτικοπολιτικής·της σημασίας. 

 Το δόγμα του «από Βορρά Κινδύνου» παρέμεινε στο προσκήνιο παρά τις 

όποιες βελτιώσεις διμερών σχέσεων σε διπλωματικό επίπεδο μέχρι και τα μέσα της 

δεκαετίας του ’50. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1974 – 1989 

Η βαλκανική προσέγγιση και διαβαλκανική συνεργασία 1974 – 1981 

 Με την κατάρρευση της Δικτατορίας επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο ως 

απόλυτος ρυθμιστής της εξωτερικής πολιτικής, ο Κ. Καραμανλής. Επιστρέφοντας 

από την πολιτική του εξορία το καλοκαίρι του 1974, εκφράζει την πολιτική βούληση 

της ελληνικής κυβέρνησης για συνεργασία µε τις χώρες των Βαλκανίων και της 

Ανατολικής Ευρώπης. Έτσι, η προώθηση και η διατήρηση της ειρήνης και της 
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ασφάλειας στη γειτονιά της Ελλάδας αποτέλεσε πλέον τη βάση της νέας βαλκανικής 

πολιτικής της χώρας. 

 Ο λόγος αυτής της πολιτικής ήταν διπλός. Αφενός η ίδια η ανάγκη μιας 

πολιτικής συνεργασίας στον εν λόγω γεωγραφικό χώρο, αφετέρου η ανάγκη 

χάραξης αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής με σκοπό την αντιμετώπιση της 

προκλητικότητας της Τουρκίας, στην αποθάρρυνση των απειλητικών διαθέσεων της 

και εν τέλει στη συνολική ενίσχυση της ελληνικής θέσης έναντι της Άγκυρας. 

Επιπλέον, µε την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων της χώρας στα Βαλκάνια, γίνεται 

για πρώτη φορά προσπάθεια αυτονομισμού έναντι των δύο υπερδυνάμεων. 

Η ύστατη φάση του Ψυχρού πολέμου, 1981-1989 

 Ο κυρίαρχος προσανατολισμός της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και της 

στρατηγικής που αυτή ακολουθούσε από τη μεταπολίτευση και ύστερα, η 

αντιμετώπιση του εξ ανατολών κινδύνου, δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά μετά το 1981 

με την άνοδο στην εξουσία του Α. Παπανδρέου. 

 Σε γενικές γραμμές, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας την περίοδο αυτή 

ακολουθεί δύο σταθερές: 

• Τον σεβασμό στην ιστορία και στον πολιτισμό της χώρας, 

χαρακτηριστικά που συνέθεταν την οντότητα της ως δυτικοευρωπαϊκό, Μεσογειακό 

και Βαλκανικό κράτος. 

• Την αντιμετώπιση της συνεχής πίεσης του τουρκικού 

επεκτατισμού και τα προβλήματα ασφάλειας που αυτός προκαλούσε. 

 Συμπερασματικά, η βαλκανική πολιτική της Ελλάδος κατά την περίοδο 1981-

1989 δεν άλλαξε ρότα πλεύσης, παρά τις κατά περιόδους ρητορικές προσπάθειες 

για επέκταση της διαβαλκανικής συνεργασίας σε θέματα «υψηλής πολιτικής», όπως 

αυτά της άμυνας και της ασφάλειας. Ουσιαστικά το πλέγμα των σχέσεων, που 

προώθησε και υποστήριξε η πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση, παρέμεινε το ίδιο. 

Tο Μακεδονικό αρχίζει να δημιουργεί όλο και μεγαλύτερες τριβές. Η αντιμετώπιση 

της Τουρκίας µε όλα τα μέσα και σε όλα τα επίπεδα εξακολουθούσε να κυριαρχεί 

στις προτεραιότητες της ελληνικής διπλωματίας, περνώντας και οριστικά πια στην 

εποχή που θεωρείται ότι ο «από Βορρά Κίνδυνος» είχε εκλείψει. 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990 – 1995 

 Οι μεταβολές, που συντελέστηκαν στο διεθνές πολιτικό σύστημα στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990, ήταν στο σύνολο τους πραγματικά κοσμογονικές και δεν 

βιώθηκαν εντονότερα πουθενά αλλού, παρά στην «πίσω αυλή» της Ευρώπης, τα 

Βαλκάνια, που φάνηκαν επικίνδυνα ανέτοιμα να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση για 

μετεξέλιξη τους από κομμουνιστικές οικονομίες σε καπιταλιστικές και από 

συγκεντρωτικές κοινωνίες σε φιλελεύθερες δημοκρατίες. Η τραγική κατάσταση των 

οικονομιών και η προβληματική πορεία εκδημοκρατισμού τους, δυσχεραίνουν την 

«επιστροφή στην Ευρώπη», που αποτελεί τον διακηρυγμένο πλέον στόχο των νέων 

καθεστώτων και εύλογο πόθο των λαών τους. 

 Ωστόσο, ο πραγματικός κίνδυνος ελλοχεύει στην έξαρση του εθνικισμού, στις 

εμφύλιες συγκρούσεις, που αντικατέστησαν τον εξωτερικό αντίπαλο στις 

συνειδήσεις του λαού και των ηγεσιών του. Η πανσπερμία λαών στον ευρύτερο 

βαλκανικό χώρο µε την πληθώρα εθνικοτήτων, γλωσσών και θρησκειών είχε 

εμποδίσει την αυστηρή ταύτιση των εθνικών συνόρων µε εκείνα των κρατικών, αλλά 

η κατάρρευση του κομμουνισμού έφερε στο φως µε δραματικό τρόπο το σύνθετο 

μωσαϊκό της βαλκανικής χερσονήσου. 

 Η Ελλάδα, εμφανώς δικαιωμένη από τις μέχρι τότε επιλογές της – εκείνες 

δηλαδή της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς, της παραμονής στο δυτικό 

στρατόπεδο (ΝΑΤΟ) και της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα της 

σταθερότητας και της ειρήνης (ΕΟΚ)- υπήρξε ισχυρότερη παρά ποτέ σε σύγκριση 

µε τους καταβεβλημένους βόρειους γείτονές της, που ύστερα από δεκαετίες 

καταπίεσης ατένιζαν το νέο αιώνα αποδυναμωμένοι και ευάλωτοι, σε βαθιά 

οικονομική και κοινωνική κρίση, µε ελλείματα δημοκρατικής κουλτούρας και κυρίως 

µε έξαρση των εθνικών τους διενέξεων και των εθνικιστικών τους ιδεολογιών. 

 Αμέσως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ελλάδα βρέθηκε να 

εμπλέκεται σε ένα εντελώς άγνωστο περιβάλλον εξωτερικής πολιτικής. Η 

αποσύνθεση της Γιουγκοσλαβίας, κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού της δεκαετίας, 

δημιούργησε νέες γεωπολιτικές οντότητες που προσπαθούσαν να εδραιώσουν την 

κυριαρχία τους σε ένα μικρό γεωγραφικό χώρο και ταυτόχρονα να ενταχθούν στο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η ελληνική εξωτερική 
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πολιτική εισήλθε στα ανεξερεύνητα νερά ενός άγνωστου περιβάλλοντος ασφαλείας 

που απαιτούσε επανασχεδιασμό των στόχων της εξωτερικής πολιτικής αλλά 

ταυτοχρόνως και μία αναδιάταξη των φορέων της. Αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζονται 

από εχθρότητα προς τα γειτονικά κράτη και μια ρητορική, συμβολική, εθνικιστική, 

φορμαλιστική και μερικές φορές τοπικιστική εξωτερική πολιτική. 

 Σε αυτό το διαμορφούμενο περιβάλλον, η Ελλάδα λογιζόταν ως η πλέον 

κατάλληλη για την ανάληψη υπεύθυνου και πρωταγωνιστικού ρόλου στην περιοχή, 

προσφέροντας απλόχερα τις υπηρεσίες της αλλά και προάγοντας ταυτόχρονα τα 

συμφέροντα της στην ευρύτερη περιοχή (Θ. Βερέμης 1995). 

 Οι κλυδωνισμοί από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας, αλλά και 

γενικότερα οι μεταβολές που συντελέστηκαν στο Διεθνές Σύστημα το 1990 

προκάλεσαν ιδιαίτερη νευρικότητα στην Αθήνα, η οποία αν και βαθύτερος γνώστης 

των ιδιομορφιών της βαλκανικής, άρχισε να βιώνει πολύ κοντά στα βόρεια σύνορα 

της την αστάθεια. Οι επιλεγμένες από της ελληνικές κυβερνήσεις κατευθύνσεις της 

εξωτερικής πολιτικής βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης ή ακόμα και ρήξης µε τους 

συμμάχους της χώρας τόσο στην Ευρώπη όσο και αλλού. Με τον τρόπο αυτό η 

Ελλάδα κατόρθωσε να καταστεί μέρος του βαλκανικού προβλήματος ειδικά σε 

σχέση µε το νεοπαγές κράτος των Σκοπίων και του ζητήματος της ονομασίας του 

(Βαλντέν 1994). 

 Το «Μακεδονικό ζήτημα» κυριάρχησε στην ελληνική εσωτερική και εξωτερική 

πολιτική από το καλοκαίρι του 1991 συμβάλλοντας καταλυτικά στην επικίνδυνη και 

επώδυνη εμπλοκή της χώρας στις δυσμενείς και αδιέξοδες καταστάσεις που 

ακολούθησαν. Η αυθαίρετη κίνηση των Σκοπίων να μετατρέψουν τη γεωγραφική 

έννοια της Μακεδονίας σε εθνική, µε παράλληλους ισχυρισμούς για την ύπαρξη 

μακεδονικού έθνους, αποκάλυψε την αναμφισβήτητη ύπαρξη ισχυρών αλυτρωτικών 

ρευμάτων στο κρατίδιο που προέκυψε από το διαμελισμό της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. Οι ισχυρισμοί του νεοσύστατου αυτού κράτους δεν θα 

µμπορούσαν σε καμία περίπτωση να αγνοηθούν, από τη στιγμή που αποτέλεσαν 

μέρος της επίσημης κρατικής ιδεολογίας του και βάση κατά συνέπεια των έντονων 

επεκτατικών βλέψεων και εδαφικών διεκδικήσεών του. Ο αλυτρωτισμός αυτός 

λογίστηκε από την Ελλάδα ως σοβαρή δυνητική απειλή για το εθνικό συμφέρον. 
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 Από την ελληνική πλευρά διατυπώθηκε από τα πλέον επίσημα χείλη η θέση 

ότι το όνομα Μακεδονία ανήκει στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. 

Ως εκ τούτου, η διένεξη μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων δεν άργησε να λάβει για την 

πρώτη διαστάσεις εθνικού θέματος. Έτσι, στις αρχές του 1992, ξεκινά η 

«Σκοπιανοποίηση» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η κατηγορηματική άρνηση 

της ελληνικής πλευράς να αναγνωρίσει το νέο κράτος µε το όνομα «Μακεδονία» 

καλλιέργησε και συντήρησε για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών έντονα αρνητικό 

κλίκα στις σχέσεις των δύο γειτόνων, ενώ οδήγησε την ελληνική διπλωματία σε ένα 

επίπονο για την ίδια τη χώρα αδιέξοδο. 

 Από την πρώτη στιγμή έγινε φανερό ότι η χώρα δεν διέθετε μια 

αποκρυσταλλωμένη άποψη για την κατεύθυνση που έπρεπε να ακολουθήσει η 

ελληνική εξωτερική πολιτική στο θέμα των Σκοπίων. Η άνοδος του λαϊκίστικου 

εθνικισμού από τη μία, η πίεση της κοινής γνώμης και ο φόβος του πολιτικού 

κόστους, παράγοντες που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, οδήγησαν στην 

περαιτέρω σκλήρυνση της ελληνικής στάσης απέναντι στο θέμα, απορρίπτοντας 

ακόμη και την πρόταση Pinheiro η οποία αργότερα θεωρήθηκε ως η κάλλιστη λύση 

για τα εθνικά συμφέροντα. Εντωμεταξύ οι εξελίξεις φαίνεται να προσπερνούν την 

ελληνική διπλωματία όταν τα Σκόπια γίνονται δεκτά στον ΟΗΕ µε την προσωρινή 

ονομασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας». 

 Ο αντίκτυπος της αδυναμίας συνεννόησης στην κοινή χάραξη εξωτερικής 

πολιτικής, φέρνει στην εξουσία το 1993 τον Α. Παπανδρέου. Αν και αρχικά 

προσπάθησε να προχωρήσει με μετριοπάθεια στην επίλυση του ζητήματος, 

αναζητώντας μάλιστα σύμμαχο στην κατεύθυνση αυτή τις ΗΠΑ, η ελληνική στάση 

απέναντι στα Σκόπια τελικά σκλήρυνε μετά την «τυπική» αναγνώριση του κρατιδίου 

από τη μοναδική πλέον υπερδύναμη τον Φεβρουάριο 1994. Η μεταβολή αυτή έγινε 

εμφανής όταν η νέα κυβέρνηση εκδήλωσε την επιθυμία της για παύση των 

διαμεσολαβητικών προσπαθειών του ΟΗΕ και προχώρησε σε μέτρα οικονομικού 

αποκλεισμού (εμπάργκο) του γειτονικού κράτους. Η συγκεκριμένη κίνηση οδήγησε 

αναμφίβολα την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας σε επικίνδυνες διαδρομές, καθώς 

αν και ως διαπραγματευτικό χαρτί είχε κάποια χρησιμότητα, ωστόσο επέφερε 

ταυτόχρονα σημαντικό κόστος, υπονομεύοντας την αξιοπιστία της χώρας και 

βλάπτοντας τις σχέσεις της Αθήνας με τους κοινοτικούς της εταίρους. 
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 Πέραν του Μακεδονικού, η Ελλάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την 

επιδείνωση των σχέσεων της µε τον υπόλοιπο βαλκανικό της περίγυρο καθώς η 

αδιαμφισβήτητη φιλοσερβική στάση, τόσο της κοινής γνώμης όσο και των ιθυνόντων 

της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αποδείχτηκε απόλυτα δυσμενής για την 

ελληνική διπλωματία. Η ασφυκτικά στενή σχέση που ανέπτυξε η Ελλάδα µε την 

Σερβία από το 1991 έως το 1993, αν και βασίστηκε στις παραδοσιακές καλές 

σχέσεις των δύο γειτόνων (εκτός του Μακεδονικού ζητήματος) και στο λαϊκό 

συναίσθημά της κοινής ορθόδοξης πίστης, ωστόσο επέφερε δυσβάσταχτο κόστος 

για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Η αποξένωση της χώρας από τους κοινοτικούς 

εταίρους και τους μακροχρόνιους συμμάχους της, που αδυνατούσαν να καταλάβουν 

την «ειδική σχέση» της Ελλάδας µε τη Σερβία και τον Σ. Μιλόσεβιτς, προκάλεσε 

ποικίλους κινδύνους για την ελληνική διπλωματία και συνεπακόλουθα για τα εθνικά 

συμφέροντα. Η προσπάθεια από την Ελλάδα διατήρησης των υποτιθέμενων 

ισορροπιών στο βαλκανικό σκηνικό λογιζόταν ως παραβίαση του νομιμοποιημένου 

από τον ΟΗΕ αποκλεισμού της Σερβίας. Η συγκεκριμένη στάση έφερνε τη χώρα σε 

ρήξη µε τους κοινοτικούς της εταίρους που αδυνατούσαν πλέον να την 

υποστηρίξουν, ενώ αναπόφευκτα πλέον επήλθε και η ρήξη με την Αλβανία (για τα 

δικαιώματα της μειονότητας) αλλά και Βουλγαρία λόγω της αναγνώρισης των 

Σκοπίων με το συνταγματικό τους όνομα. 

 Έτσι, στα μέσα του 1994, η ελληνική εξωτερική πολιτική στα βαλκάνια 

βρίσκεται σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς η Αθήνα έχει ανοίξει σχεδόν όλα τα μέτωπα 

στα Βαλκάνια ενώ ταυτόχρονα η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί τον πρωταρχικό 

στόχο κατά της ασφάλειας της. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1996 –  

 Στα τέλη του 1995, διαφαίνεται μια βαθμιαία μετάλλαξη της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής στο βαλκανικό χώρο καθώς εγκαταλείπεται η συγκρουσιακή 

πολιτική µε τους γείτονες και προωθείται η περιφερειακή συνεργασία µέσω κυρίως 

της ανάπτυξης οικονομικών σχέσεων µε τα γειτονικά βαλκανικά κράτη. 

 Στην πραγματικότητα, με την άνοδο στην εξουσία του Κ. Σημίτη ξεκινάει μια 

παράλληλη διαδικασία επανεξευρωπαϊσμού της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, 

ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζεται ένα εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα εσωτερικών 
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μεταρρυθμίσεων. Η ελληνική εξωτερική πολιτική γίνεται πιο ρεαλιστική, έχοντας ως 

στόχο την επίλυση προβλημάτων σε μια πιο τεχνοκρατική βάση. Τρεις παράγοντες 

φαίνεται να συντέλεσαν στην μεταστροφή αυτή: 

• Ο εξευρωπαϊσμός των ελληνικών παραγόντων και ιδρυμάτων 

της εξωτερικής πολιτικής. 

• Η δρομολόγηση της διαδικασίας εξευρωπαϊσμού των 

Βαλκανικών χωρών μέσω των προϋποθέσεων που έθεσε η ίδια η ΕΕ. 

• Η μετατόπιση της ελληνικής γεωπολιτικής αξίας, ως 

αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αποκέντρωσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 Μία από τις πιο αξιόλογες και εποικοδομητικές βελτιώσεις, μετά το 1996, ήταν 

η ικανότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ατζέντας να μετατραπεί σε 

πολυμερές ευρωπαϊκό εργαλείο, αφήνοντας πίσω της τη διμερή βάση, με σκοπό να 

διατηρήσει την ευημερία και τη σταθερότητα έναντι των περιφερειακών 

συγκρούσεων και αλυτρωτικών τάσεων στις όμορες γειτονικές της χώρες. 

 Έτσι, έχουμε τη σταδιακή εξομάλυνση των ελληνοαλβανικών σχέσεων και 

την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας στη Νέα Υόρκη, που εκτονώνει την 

ελληνοσκοπιανή κρίση και ομαλοποιεί τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Σκοπίων. 

Παράλληλα, η υιοθέτηση της πολιτικής «ίσων αποστάσεων» προς τους εμπόλεμους 

της πρώην Γιουγκοσλαβίας, συμβάλλουν µε τη σειρά τους στον πραγματικό 

εξορθολογισµό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που μέχρι και το 1995 

χαρακτηριζόταν από μια οδυνηρή εσωστρέφεια. 

 Μετά το 1995, η Ελλάδα καθίσταται ένας μείζον οικονομικός εταίρος των 

τριών βορείων γειτόνων της (Σκόπια, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία) (Βαλντέν 1994). 

Η ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων, περιλαμβάνει μια πολιτική διάσταση που 

ενισχύεται µε νέο περιεχόμενο και βαρύτητα καθώς η χώρα αποκτά πλέον ειδικό 

βάρος για τα περισσότερα βαλκανικά κράτη καθώς έχουμε ανάληψη σημαντικών 

πρωτοβουλιών στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας. Η βαλκανική πολιτική 

πλέον δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως ευκαιριακή αλλά μάλλον ως συστηματική 

και δραστήρια. Αποκορύφωμα η επιτυχημένη αντιμετώπιση της νέας κρίσης και 

κατάρρευσης του αλβανικού κράτους το 1997 καθώς και η ελληνική στάση απέναντι 

στην εμφύλια διαμάχη των Σκοπίων το 2001. 
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 Σήμερα, η ελληνική εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια παρουσιάζει μια 

βαθμιαία σύγκλιση µε αυτή της διεθνούς κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, παραμένει 

προσηλωμένη στην διατήρηση του status quo της περιοχής και στο αμετάβλητο των 

διεθνών συνόρων. Τάσσεται υπέρ της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας του 

Dayton, της απόφασης 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Κόσσοβο 

και της συμφωνίας – πλαίσιο της Οχρίδας για τα Σκόπια. Αντιτάσσεται στην 

παραπέρα κατάτμηση της περιοχής και ειδικότερα στις αποσχιστικές τάσεις στη 

Βοσνία και στα Σκόπια, καθώς και στην ανεξαρτητοποίηση του Κοσσόβου. Η 

ισορροπημένη στάση απέναντι στην έξαρση και ζωτικότητα του αλβανικού 

εθνικισμού αναμένεται σύντομα να τεθεί προ των πυλών, τόσο με την ανακίνηση 

του τσάμικου ζητήματος αλλά και εξαιτίας της παραδοσιακής συμπάθειας της 

ελληνικής κοινής γνώμης προς το σερβικό στοιχείο (Τσάκωνας, Συγχρονη Ελληνική 

Εξωτερική Πολιτική, Τόμος Β 2003). 

 Η βαθμιαία μεταμόρφωση της ελληνικής πολιτικής στα Βαλκάνια δεν 

περιορίσθηκε μόνο στην ανάπτυξη και βελτίωση των αμιγώς οικονομικών σχέσεων 

της χώρας με τους βόρειους γείτονές της, αλλά παράλληλα επεκτάθηκε στην 

ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας. 

Αναλαμβάνοντας ενεργή και εποικοδομητική δράση στην περιοχή, τόσο σε διμερές 

επίπεδο όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατόρθωσε να 

αναβαθμιστεί και ισχυροποιηθεί, διαδραματίζοντας το ρόλο του διαύλου των 

Βαλκανίων προς την κοινότητα. Με τον ευρωπαϊκό δρόμο να αποτελεί τη μόνη 

ουσιαστική προοπτική των βαλκανικών κρατών στην πορεία εκσυγχρονισμού τους, 

η Ελλάδα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 αντιλαμβάνεται το ζωτικό της 

συμφέρον να συμβάλει την προσπάθεια τους αυτή, αποβλέποντας ασφαλώς στην 

επικράτηση της σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή καθώς και στην δική της 

ασφάλεια. 

 Η αλλαγή στάσης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής προέκυψε από την 

διαπίστωση και κατανόηση της υπεροχής της Ελλάδας έναντι των βαλκανικών 

γειτόνων της. Υπεροχή όχι τόσο στον στρατιωτικό τομέα αλλά κυρίως στον 

οικονομικό, ανάγοντας την Ελλάδα σε τοπική υπερδύναμη σε συνθήκες ασύμμετρης 

αλληλεξάρτησης. Ακόμη και σήμερα, μεσουρανούσης της οικονομικής κρίσης στη 

χώρα, η Ελλάδα φαντάζει ως όαση και φάρο για τις υπόλοιπες γειτονικές βαλκανικές 

χώρες. Επίσης, τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας και η ομπρέλα της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης μείωσαν το φόβο ενός μουσουλμανικού (τουρκικού) τόξου 

στα βόρεια σύνορα, ενώ είναι σαφές ότι για την αντιμετώπιση του ισλαμισμού 

απαιτείται συνεργασία. Η Αθήνα για πρώτη φορά αντιλαμβάνεται την θεσμική της 

ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αφού μόνη της μπλοκάρει επί χρόνια 

την ένταξη των Σκοπίων σε αυτούς τους θεσμούς, εξ’ ου και προτιμά την 

συμπόρευση με τη Διεθνή Κοινότητα και την επίλυση των διαφορών μέσα από αυτή 

και όχι σε σύγκρουση με αυτή. 

Σήμερα 

 Η Ελλάδα, ως παλαιό μέλος της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των άλλων ευρωπαϊκών 

θεσμών, στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και επιδιώκει 

την εμπέδωση της σταθερότητας και ασφάλειας και την ανάπτυξη της περιοχής, 

μέσω της θεμελίωσης της καλής γειτονίας και του σεβασμού των βασικών αρχών 

της διεθνούς έννομης τάξης, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών, και κυρίως μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης όλων των 

Βαλκανικών χωρών στους ευρωπαϊκούς και ευρωατλαντικούς θεσμούς (Υπουργείο 

Εξωτερικών 2013). 

 Στο πλαίσιο αυτό, η βαλκανική περιφερειακή πολιτική της Ελλάδας 

περιστρέφεται γύρω από τους εξής άξονες: 

• Ανάπτυξη της περιοχής μέσω της πλήρους αξιοποίησης των 

υφιστάμενων περιφερειακών σχημάτων, αλλά και των μηχανισμών της ΕΕ. Η 

ελληνική συνεισφορά, στο πλαίσιο πάντοτε των οικονομικών δυνατοτήτων της 

Ελλάδας, κινείται στον δίαυλο του ΕΣΟΑΒ (Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής 

Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων), του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας 

(RCC), αλλά και των διαφόρων σχημάτων διμερούς και τριμερούς συνεργασίας που 

προωθεί η Ελλάδα με εταίρους και κράτη της περιοχής (Υπουργείο Εξωτερικών 

2013). 

• Ενίσχυση του πολιτικού ρόλου της Διαβαλκανικής Συνεργασίας, 

ώστε οι χώρες της περιοχής να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί στην 

αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων. Η ενισχυμένη πολιτικά 

Διαβαλκανική Συνεργασία θα λειτουργήσει ως προθάλαμος για την ενταξιακή 
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προετοιμασία των χωρών της περιοχής στην πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Υπουργείο Εξωτερικών 2013). 

 Παράλληλα οι στόχοι της ελληνικής βαλκανικής εξωτερικής πολιτικής 

μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

• Σταθερότητα και Ασφάλεια, προωθώντας τη μείωση των 

εξοπλισμών και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών. 

• Οικονομική Ανάπτυξη και Διείσδυση. Η οικονομική διπλωματία 

αποτέλεσε τη βασική συνιστώσα της παρουσίας και επιρροής της Ελλάδας στα 

Βαλκάνια. Με τη θεαματική ανάπτυξη των οικονομικών της σχέσεων, η Ελλάδα 

καθίσταται ένας μείζων οικονομικός εταίρος των τριών βορείων γειτόνων της 

(Σκόπια, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία). 

• Προώθηση της ευρωπαϊκής ενταξιακής πορείας. Η Ελλάδα 

υποστηρίζει ενεργά την είσοδο όλων των βαλκανικών κρατών στις ευρωατλαντικές 

δομές. Η Ελλάδα πιστεύει ότι η σταδιακή επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του ΝΑΤΟ προς τα Βαλκάνια είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να 

εξασφαλιστεί η σταθερότητας και η ευημερία στην περιοχή. Η Ελλάδα έχει 

διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ και των σχετικών 

πρωτοβουλιών για την πολιτική και τις οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις στα 

Βαλκάνια. 

• Ανάπτυξη της συνεργασίας στην περιοχή, όχι πλέον σε διμερές 

αλλά σε πολυμερές επίπεδο, βασιζόμενο στις σχέσεις καλής γειτονίας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα 

υποστηρίζει δύο ζωτικής σημασίας στόχους: 

• Τον μετασχηματισμό της εξωτερικής πολιτικής της σε ένα 

εργαλείο προώθησης των εθνικών της συμφερόντων τόσο στην ΕΕ όσο και στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

• Τη δημιουργία μιας σταθερής, ασφαλούς και ευημερούσας 

περιοχής γύρω από τα σύνορα της. 
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 Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Ελλάδα πρέπει να πείσει ότι μπορεί 

να γίνει ο μεσολαβητής και το σημείο αναφοράς για τις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης έναντι των αναληφθεισών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Έχοντας πλήρη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, από ιστορική, κοινωνική 

και πολιτική άποψη, μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό και συνάμα διαιτητικό ρόλο ως 

επικεφαλής για θέματα που αφορούν την περιοχή των Βαλκανίων. Για το σκοπό 

αυτό, η Ελλάδα είναι ένθερμος υποστηρικτής της διεύρυνσης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ 

και τάσσεται υπέρ της ταχείας ένταξης των βαλκανικών χωρών στο πλαίσιο των 

διεθνών δομών. 

 Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε ένα νέο περιβάλλον ασφαλείας στην 

περιοχή καθώς η δημιουργία σταθερών φιλελεύθερων δημοκρατιών, σε συνδυασμό 

με μια ενισχυμένη οικονομική αλληλοσύνδεση, εξαλείφουν τις πιθανότητες μιας 

βαθιάς κρίσης, της επιθετικότητας με τους γείτονες, και βελτιώνουν το περιβάλλον 

ασφαλείας για ασφαλή και διαπεριφερειακά επενδυτικά σχέδια. 

 Με βάση τα ανωτέρω, η Ελλάδα απέτυχε στους στόχους της. Αν και διέθετε 

όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά –εδραιωμένη δημοκρατία με ανεπτυγμένη οικονομία- 

που της επέτρεπαν να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην βαλκανική χερσόνησο, 

δυστυχώς η εξωτερική της πολιτική στα Βαλκάνια δεν κρίθηκε αντάξια των 

περιστάσεων. Με την εμπλοκή της στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων και τη 

μονόπλευρη στήριξη της σερβικής πλευράς κατά την κρίση στη Γιουγκοσλαβία δεν 

συμπεριφέρθηκε ως μέλος των οικονομικά ανεπτυγμένων και πολιτικά κυρίαρχων 

χωρών, αλλά με απόλυτες, ανυποχώρητες και ανένδοτες θέσεις υποβιβάστηκε στο 

επίπεδο των υπόλοιπων Βαλκανίων. 

 Οι λόγοι αυτής της αποτυχίας είναι οι ακόλουθοι: 

• Οι συνταρακτικές αλλαγές του 1989 και η δομική αλλαγή που 

βίωσε το διεθνές σύστημα δεν συνειδητοποιήθηκαν εγκαίρως από την ελληνική 

πλευρά. Το γκρέμισμα των τειχών του Ψυχρού Πολέμου απαιτούσε την 

επανεξέταση, από μηδενική βάση, των βαλκανικών δογμάτων της ελληνικής 

διπλωματίας, κάτι που έγινε πολύ αργά, μετά το 1996. 

• Αντί της πολυδιάστατης διπλωματικής πολιτικής που 

απαιτούσαν οι νέες καταστάσεις αλλά και της έγκαιρης και ορθής ανάλυσης των 
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συνθηκών στην βαλκανική, η Αθήνα παγιδεύτηκε σε μια αντιπαραγωγική 

εσωστρέφεια αδυνατώντας να απεγκλωβιστεί από το παρελθόν της. 

• Ο φόβος του «πολιτικού κόστους» επισκίασε την εξωτερική 

πολιτική της χώρας για πολλά χρόνια και συνέβαλε τα μέγιστα στην αδυναμία 

ιεράρχησης των στόχων της ελληνικής διπλωματίας με καταστροφικές συνέπειες 

την απώλεια πολύτιμου χρόνου και τον αποπροσανατολισμό της χώρας από τους 

πραγματικούς κινδύνους. 

 Έτσι σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, στα βόρεια σύνορα της 

χώρας βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους αποσταθεροποιητικούς παράγοντες 

της περιοχής, το κράτος των Σκοπίων. Ο λόγος είναι η αδυναμία της ελληνικής 

βαλκανικής εξωτερικής πολιτικής να καθοδηγήσει το κράτος αυτό στους 

ευρωατλαντικούς θεσμούς και κόλπους, εξασφαλίζοντας έτσι έγκαιρα την επιβίωση 

του αλλά και την ασφάλεια της γύρω περιοχής. Ο εγκλωβισμός της ελληνικής 

διπλωματίας και πολιτικής θα στοιχίσει διπλά. Αφενός την διαφαινόμενη ήττα στο 

θέμα του ονόματος και αφετέρου τις συνέπειες από μια πιθανή αποσταθεροποίηση 

της γείτονας χώρας, που όπως θα δούμε στη συνέχεια δεν είναι καθόλου απίθανη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΣΚΟΠΙΑ: ΕΠΙΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πρόσφατη Ιστορία 

 Από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 

του ’90, το κρατίδιο των Σκοπίων αποτέλεσε μία από τις Δημοκρατίες της πρώην 

Σοσιαλιστικής Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας του προέδρου Tito, 

μαζί με τα σημερινά κράτη της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σερβίας, 

του Μαυροβουνίου, της Σλοβενίας και της περιοχής του Κοσσόβου. Την πτώση του 

κομμουνισμού στην ανατολική Ευρώπη και την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, 

ακολούθησε μια σειρά αιματηρών και παρατεταμένων συγκρούσεων. 

 Την δεκαετία του ’90, μεγάλο μέρος των Βαλκανίων βυθίστηκε στην εθνική 

βία σε τέτοιο βαθμό, που προκάλεσε την επέμβαση του Διεθνούς παράγοντα στην 

περιοχή. Το κρατίδιο των Σκοπίων, ωστόσο, σε αντίθεση με τους γείτονες του και 

το εχθρικό περιβάλλον που το περιέβαλε, κατάφερε να αποδράσει των διενέξεων 

και ενόπλων συγκρούσεων της πρώτης μεταψυχροπολεμικής δεκαετίας και 

ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος το 1991. Παρά το γεγονός ότι οι εντάσεις μεταξύ 

των πλειοψηφούντων Σλαβόφωνων και της μειονότητας των Αλβανόφωνων, έχουν 

διαρκή παρουσία από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα, όχι μόνο επιβίωσε χωρίς 

ποτέ αυτές οι εντάσεις να εξελιχθούν σε βία και αιματοκύλισμα, αλλά κατάφερε να 

χτυπήσει τα τελευταία χρόνια με αξιώσεις, την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του ΝΑΤΟ. 

 Στις αρχές του 2001, ωστόσο, ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (UCK) 

υποκινούμενος από παράπονα της αλβανικής μειονότητας, εξαπέλυσε μια σειρά 

επιθέσεων εναντίων των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας, που οδήγησαν σε μια 

εξάμηνη ένοπλη διένεξη. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, μετά από διεθνή 

ειρηνευτική μεσολαβητική προσπάθεια, επήλθε το τέλος των συγκρούσεων με την 

Συμφωνία – πλαίσιο της Οχρίδος. Από τότε και μέχρι σήμερα, τα Σκόπια έχουν 

επικεντρωθεί στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στην 

Συμφωνία της Οχρίδας, ενώ παράλληλα κινούνται προς την κατεύθυνση της ένταξης 
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, σε μια προσπάθεια υπερκέρασης της 

ελληνοσκοπιανής διένεξης στο θέμα της εκκρεμότητας του ονόματος. 

 Την φαινομενική ηρεμία, των τελευταίων χρόνων, στην συνύπαρξη του 

αλβανικού και σλαβικού στοιχείου των Σκοπίων, έρχονται να διαταράξουν τα 

γεγονότα στο Kumanovo, τον Απρίλιο και Μάιο του 2015. Ένοπλοι με στολές του 

UCK εισβάλλουν από το Κόσοβο στο μεθοριακό φυλάκιο Gosince, έξω από το 

Kumanovo, αφοπλίζουν τις σκοπιανές δυνάμεις ασφαλείας και γράφουν συνθήματα 

περί κατάργησης της Συμφωνίας - πλαίσιο και έναρξης επαναστατικού 

απελευθερωτικού αγώνα. Τα γεγονότα λήγουν στις 10 Μαΐου, μετά από άγριες 

οδομαχίες μεταξύ αστυνομίας - UCK με βαριά όπλα, με απολογισμό 22 νεκρούς και 

37 βαριά τραυματίες. Των συγκρούσεων έχουν προηγηθεί εμπρηστικές δηλώσεις, 

από το φθινόπωρο του 2012, τόσο του τότε Αλβανού Πρωθυπουργού Sali Berisha, 

ο οποίος όρισε την Μεγάλη Αλβανία «από την Πρέβεζα μέχρι το Presevo, από το 

Tetovo μέχρι το Sandzak και από τα Σκόπια μέχρι την Pristina», όσο και του 

διαδόχου του Edi Rama και του Κοσσοβάρου Πρωθυπουργού Hashim Thaçi, οι 

οποίοι συγκροτούν την πρώτη σύνοδο κορυφής για τη Μεγάλη Αλβανία στην 

Prizreni του Κοσσόβου, τον Ιανουάριο του 2014. 

Δημογραφικά Στοιχεία 

 Τα Σκόπια είναι μια μικρή ηπειρωτική χώρα, έκτασης 25,333 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων. Ο πληθυσμός τους εκτιμάται στα 2,076,000 άτομα (The World Bank 

2014) και σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2002, κατανέμεται σε 

εθνότητες σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
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 Το αλβανικό στοιχείο δεν αποδέχεται τα ανωτέρω στοιχεία υποστηρίζοντας 

ότι ο πληθυσμός τους ανέρχεται στο 40%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του επίσημου. 

Οι μεγαλύτερες αλβανικές κοινότητες είναι στο Tetovo (29,5%), Skopje (25,5%), 

Gostivar (15,7%) και Kumanovo (10,3%), κοντά δηλαδή στα σύνορα με την Αλβανία 

και το Κόσοβο. Η σημασία της δημογραφίας είναι τεράστια εξαιτίας της υψηλής 

γεννητικότητας των Αλβανών αλλά και της συγκέντρωσης τους στο δυτικό τμήμα 

της χώρας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα Σκόπια εμφανίζονται ως μία από τις 

χώρες στις οποίες το Μουσουλμανικό στοιχείο θα υπερκεράσει το Χριστιανικό έως 

το 2050, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Pew Research Center, όπως άλλωστε 

δηλώνει και ο ακόλουθος πίνακας (Pew Research Center 2015): 

 

με το έτος 2035 να αποτελεί ορόσημο (Pew Research Center 2015): 
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Οικονομία 

 Εντός της γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας τα Σκόπια ήταν η φτωχότερη 

Δημοκρατία, συνεχίζοντας και μετά την ανεξαρτησία τους να αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες που προέκυψαν από την ανυπαρξία εσωτερικών 

μεταρρυθμίσεων, τις εξωτερικές προκλήσεις και τις εσωτερικές εθνοτικές διαφορές. 

Η οικονομία τους χτυπήθηκε σκληρά από τις κυρώσεις κατά της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας από το 1992 έως το 1996, από το ελληνικό 

εμπορικό εμπάργκο του 1994 έως το 1995 και από τη σύγκρουση του 

Κοσσυφοπεδίου το 1999. Πάνω από το 90% των επιχειρήσεων της χώρας έχουν 

ιδιωτικοποιηθεί, αλλά οι περισσότεροι εξακολουθούν να περιμένουν σημαντικές 

αναδιαρθρώσεις. Σύμφωνα με την καθοδήγηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

η κυβέρνηση των Σκοπίων διατήρησε μια αυστηρή νομισματική πολιτική, με 

αποτέλεσμα μια απότομη πτώση του πληθωρισμού και του ελλείμματος του 

προϋπολογισμού, αλλά μόνο ελαφρά οικονομική ανάκαμψη. 

 Τα Σκόπια είναι μια χώρα μεσαίου εισοδήματος, με ανοιχτή οικονομία και 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της τάξεως των US$ 11.320.000.000 (The 

World Bank 2014) και το κατά κεφαλήν εισόδημα να ανέρχεται στα 13.300 US$ το 

2014. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε περίπου 5% το 2007, 

το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης που σημειώθηκε στη χώρα από την ανεξαρτησία 

της, ενώ τα τελευταία χρόνια επίσης κινείται σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της 

τάξης του 3% (The World Factbook 2015). 

 Από την ανεξαρτησία τους το 1991, τα Σκόπια έχουν σημειώσει πρόοδο όσον 

αφορά την απελευθέρωση και βελτίωση της οικονομίας και του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, αλλά η περιοχή των Βαλκανίων έχει καθυστερήσει όσον αφορά την 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η διαφθορά και η αποδυνάμωση του κράτους 

δικαίου παραμένουν σημαντικά προβλήματα. Η ανεργία παρέμεινε σταθερά σε 

υψηλά επίπεδα άνω του 30% από το 2008, αλλά πιθανόν να έχει υπερεκτιμηθεί 

καθώς υπάρχει εκτεταμένη γκρίζα αγορά, που εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 20% και 

45% του ΑΕΠ, το οποίο δεν καλύπτεται από τις επίσημες στατιστικές. Η οικονομία 

των Σκοπίων είναι στενά συνδεδεμένη με αυτή της Ευρώπης και επηρεάζεται από 

αυτήν, ως πελάτης για τις εξαγωγές και πηγής επενδύσεων. Τα Σκόπια διατήρησαν 

τη μακροοικονομική τους σταθερότητα στην παγκόσμια οικονομική κρίση καθώς το 
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εγχώριο νόμισμα έμεινε σε σταθερή ισοτιμία με το ευρώ. Τα τελευταία χρόνια 

υπήρξε χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής, ωστόσο το δημοσιονομικό 

έλλειμμα ήταν 4,2% του ΑΕΠ τόσο για το 2013 όσο και για το 2014. Το δημόσιο 

χρέος στο τέλος του 2014 ήταν 45,8% σημειώνοντας άνοδο κατά σχεδόν 5% από 

το 2013, που αν και βρίσκεται σχετικά χαμηλά σε σύγκριση με άλλες χώρες της 

περιοχής, είναι σημαντικό για μια μικρή οικονομία (The World Factbook 2015). 

Πολιτική Κατάσταση 

 Σήμερα το πολίτευμα της χώρας είναι η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία με 

Κοινοβούλιο 123 εδρών. Ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της Κυβέρνησης, εκλέγεται 

από το κόμμα της πλειοψηφίας και ο Πρόεδρος της χώρας εκλέγεται με άμεση 

καθολική ψηφοφορία. Τα δύο μεγαλύτερα σλαβομακεδονικά κόμματα είναι το 

Internal Macedonian Revolutionary Organisation – Democratic Party for 

Macedonian National Unity (VMRO-DPMNE), με ηγέτη τον Nikola Gruevski, και το 

Social Democratic Union of Macedonia (SDSM), με ηγέτη τον Zoran Zaev. Τα δύο 

μεγαλύτερα αλβανικά κόμματα είναι το Democratic Union for Integration (DUI), με 

ηγέτη τον Ali Ahmeti, και το Democratic Party of Albanians (DPA), με ηγέτη τον 

Menduh Thaçi. 

 Από το 1991 έως το 1999, ο αρχηγός των Σοσιαλιστών Kiro Gligorov 

διετέλεσε Πρόεδρος. Στις κοινοβουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο 

και Νοέμβριο του 1998, νικητής βγήκε το VMRO-DPMNE υπό την ηγεσία του Ljubco 

Georgievski, ως επικεφαλής ενός συνασπισμού με το Democratic Alternative (DA) 

και το αλβανικό DPA. Υπήρξαν πολλές αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο παρ’ όλα 

αυτά ο συνασπισμός έχασε τελικά την δημοτικότητα του. Τον Νοέμβριο του 2000, 

ξέσπασε η πρώτη πολιτική κρίση καθώς το DA αποσύρθηκε από το συνασπισμό σε 

μια προφανή προσπάθεια να ρίξει την κυβέρνηση και να ενωθεί με την 

αντιπολίτευση. Ωστόσο, η κυβέρνηση Georgievski αντικατέστησε γρήγορα το DA με 

το μικρό Liberal Democratic Party (LDP), αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο 

πρόωρων εκλογών. Η κυβέρνηση, μαστιζόταν από πολιτικά σκάνδαλα και χαμηλά 

ποσοστά δημοφιλίας. Ωστόσο, η αντιπολίτευση δεν ήταν σε θέση να ενοποιηθεί και 

να κυβερνήσει. Μια συμμαχία όλων των κομμάτων αντικατέστησε τελικά την 

κυβέρνηση τον Μάιο του 2001. 
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 Στις πρώτες, μετά Οχρίδος, βουλευτικές εκλογές το 2002, νικητής βγήκε το 

SDSM το οποίο και σχημάτισε Κυβέρνηση με το DUI και το μικρότερο Liberal 

Democratic Party (LDP). Ωστόσο, στις εκλογές του 2006, κυριάρχησε το VMRO-

DPMNE του Gruevski το οποίο και σχημάτισε Κυβέρνηση με το DPA, το New Social 

Democratic Party (NSDP) και ένα αριθμό μικρότερων κομμάτων. Οι πρόωρες 

εκλογές του 2008, εδραίωσαν στην εξουσία το VMRO-DPMNE υπό τον Gruevski, ο 

οποίος έκτοτε σχημάτισε Κυβέρνηση συνασπισμού με το αλβανικό DUI. 

 Η δεύτερη μεγάλη πολιτική κρίση ξέσπασε παραμονή Χριστουγέννων του 

2012 με το SDSM να μποϊκοτάρει τις εργασίες του Κοινοβουλίου με αφορμή την 

ψήφιση του προϋπολογισμού. Μετά τις διπλές εκλογές του 2014 και άλλη μία νίκη 

του VMRO-DPMNE σε Κοινοβούλιο και προεδρεία, η αντιπολίτευση αμφισβητεί τα 

αποτελέσματα των εκλογών, μπλοκάροντας εκ νέου τις εργασίες του Κοινοβουλίου 

καθώς για την ορθή λειτουργία του, απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων για όλα 

τα σημαντικά ζητήματα, που δεν υφίσταται όμως μετά την αποχή του SDSM, 

προκαλώντας στα Σκόπια μία από τις πιο σοβαρές πολιτικές κρίσεις στην σύντομη 

ιστορία τους (European Forum 2015). 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ 

 Τέσσερις αλληλένδετες περιόδους αστάθειας μπορεί κανείς να διακρίνει από 

την ημέρα της ανεξαρτησίας των Σκοπίων: 

• Τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας μετά την απόσχιση από την 

Σοσιαλιστική Ομόσπονδη Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. 

• Τα χρόνια της μεγάλης κρίσης του 2001. 

• Τα χρόνια μετά την Συμφωνία της Οχρίδας. 

• Σημερινή κατάσταση. 

Τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας 

 Στα πρώτα τους βήματα στην ανεξαρτησία, τα Σκόπια ήρθαν αντιμέτωπα με 

δύο προκλήσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990: 
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• Την διατήρηση της εδαφικής τους ακεραιότητας έναντι των 

εξωτερικών απειλών και τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις της βίας από άλλες 

βαλκανικές συγκρούσεις. 

• Την αντιμετώπιση των διεθνοτικών εντάσεων που υπήρχαν στο 

εσωτερικό της χώρας, μεταξύ των σλαβομακεδόνων και της αλβανικής μειονότητας. 

 Και οι δύο αυτές προκλήσεις εμπεριείχαν μεγάλο κίνδυνο πιθανής 

σύγκρουσης για την εκκολαπτόμενη κατάσταση η οποία προέκυψε από την διάλυση 

της πρώην Γιουγκοσλαβίας, με μια αδύναμη οικονομία και εύθραυστους κρατικούς 

θεσμούς. Οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν τα Σκόπια, ως χώρα πλέον, ήταν 

παρόμοιες με αυτές που οδήγησαν στην καθοδική πορεία και στις βίαιες 

συγκρούσεις της Βοσνίας την δεκαετία του 1990. Ωστόσο, στα Σκόπια, 

αποφεύχθηκε η εξέλιξη αυτή, κυρίως μέσα από μια σειρά συντονισμένων 

δραστηριοτήτων διεθνών παραγόντων, που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην 

εξασφάλιση και διατήρηση της ειρήνης στη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

 Η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας επιτεύχθηκε μέσω του περιορισμού 

της επέκτασης των άλλων περιφερειακών συγκρούσεων στο έδαφος των Σκοπίων 

και την αποτροπή πράξεων επιθετικότητας από τους γείτονες. Ρόλος που 

αναλήφθηκε κατά κύριο λόγο από τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΟΑΣΕ. Κύριο μέλημα 

σε αυτό το θέμα αποτελούσε η σερβική επιθετικότητα, αν και εκ των υστέρων, έχει 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο τότε Πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας Μιλόσεβιτς, δεν 

είχε εδαφικές βλέψεις που περιελάμβαναν τα Σκόπια, τη στιγμή που η κατάσταση 

ήταν τέτοια ώστε μια σερβική εισβολή πιθανόν να μην ήταν βιώσιμη. Μέχρι τη 

συμφωνία του 1996 μεταξύ της Σερβίας και των Σκοπίων, μικρά σερβικά 

στρατιωτικά αποσπάσματα παραβίαζαν τα σύνορα, πυροδοτώντας φόβους για μια 

νέα αντιπαράθεση χωρίς ωστόσο να πάμε ποτέ σε γενίκευση της σύρραξης. 

 Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ αναπτύχθηκαν, ως προληπτική δύναμη, 

το 1992, μετά από αίτημα του τότε Προέδρου των Σκοπίων Kiro Gligorov και 

παρέμειναν μέχρι το 1999. Αποστολή τους ήταν η παρακολούθηση και υποβολή 

εκθέσεων προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για τυχόν εξελίξεις στα σύνορα με 

την Αλβανία και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και 

Μαυροβούνιο), που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για τη χώρα, ενώ 

παράλληλα σκοπός τους ήταν η αποτροπή μιας πιθανής επέκτασης του 
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γιουγκοσλαβικού εμφυλίου. Αναμφίβολα, επρόκειτο για έναν αποτελεσματικό 

αποτρεπτικό παράγοντας, καθώς σε μια εποχή που η υπόλοιπη πρώην 

Γιουγκοσλαβία ήταν συγκλονισμένη από παρατεταμένες και αιματηρές ένοπλες 

συγκρούσεις, τα Σκόπια μετέβησαν ειρηνικά στην ανεξαρτησία τους (Ackerman 

2000). 

 Ωστόσο, η αποτρεπτική ικανότητα των δυνάμεων αυτών δεν βασιζόταν στη 

στρατιωτική τους ισχύ, καθώς επρόκειτο για δύναμη μικρού μεγέθους χωρίς εντολή 

χρήσης πυρών και επομένως μια μεγάλης κλίμακας εισβολή της Σερβίας θα ήταν 

αδύνατο να σταματηθεί. Η αποτροπή προερχόταν από το γεγονός ότι η δύναμη 

αυτή εκπροσωπούσε στην ουσία την παρουσία και το ενδιαφέρον των μεγάλων 

δυτικών δυνάμεων στην περιοχή και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, με την 

σαφή υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στο 

Βελιγράδι και στις υπόλοιπες γειτονικές πρωτεύουσες, ότι η διεθνής κοινότητα 

υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα του νεοσύστατου κράτους των Σκοπίων και 

οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα είχε σοβαρές συνέπειες (Siani-Davies 2003). 

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι οι τρεις πρώτοι Αρχηγοί των Διπλωματικών 

Αποστολών ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας τη δέσμευση της 

Ουάσιγκτον για την πρόληψη των συγκρούσεων και την σταθερότητα στην περιοχή. 

 Πολιτικά, η σημασία της συμμετοχής στην Ευρώπη είναι ένα 

επαναλαμβανόμενο θέμα στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής των Σκοπίων. Αυτό 

σημαίνει ένταξη σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο ΟΑΣΕ ήταν ένας 

από τους πρώτους διεθνείς οργανισμούς που εντάχθηκαν τα Σκόπια. Η διαδικασία 

όμως της ένταξης τους αποτέλεσε από μόνη της μια απογοητευτική εμπειρία, 

δείχνοντας αυτά που επρόκειτο να συντελεστούν στο μέλλον. Από τον Ιανουάριο 

του 1992, τα Σκόπια υπέβαλαν πολυάριθμες αιτήσεις - ίσως και πάνω από είκοσι -, 

αλλά κάθε φορά αυτές μπλοκάρονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τελικά, τα Σκόπια κατάφεραν να πάρουν την ιδιότητα του παρατηρητή στον 

ΟΑΣΕ, μετά την αναγνώριση τους από τα Ηνωμένα Έθνη με την προσωρινή τους 

ονομασία. Ωστόσο, τους δόθηκε μόνο το καθεστώς του σιωπηλού παρατηρητή, που 

σήμαινε ότι δεν είχαν δικαίωμα λόγου. Ήταν η Αλβανία η οποία απαίτησε τα Σκόπια 

να γίνουν δεκτά ως σιωπηλός παρατηρητής, εξαιτίας των τεταμένων σχέσεων 

μεταξύ των δύο χωρών εκείνη τη χρονική στιγμή. Το θέμα τέθηκε από την αλβανική 
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πλευρά σε μια προσπάθεια να συνδεθεί η πλήρης συμμετοχή των Σκοπίων στον 

ΟΑΣΕ, κάτι που έγινε τον Ιούνιο του 1994, με απόδοση προνομίων στους 

αλβανόφωνους πληθυσμούς της χώρας. 

 Η συμμετοχή στον ΟΑΣΕ υπήρξε αποφασιστικής σημασίας για την εξωτερική 

πολιτική των Σκοπίων, καταδεικνύοντας ότι η πολιτική τους ηγεσία επιθυμούσε την 

ασφάλεια των δομών της Ευρώπης. Από την ανεξαρτησία, τον Σεπτέμβριο του 

1992, η "Ευρωπαϊκή Επιλογή» ήταν στην κορυφή της λίστας των στόχων της 

πολιτικής των Σκοπίων, η οποία είχε οδηγήσει τον Πρόεδρο Gligorov να αναζητήσει 

στενούς πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς με διάφορους ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ, τη Σύμπραξη για την Ειρήνη, το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Πρωτοβουλία, 

πέραν του ΟΑΣΕ. 

 Η συμμετοχή σε αυτούς τους οργανισμούς θα έδιναν αρκετά πλεονεκτήματα: 

• Πρώτον, είναι γενικά αποδεκτό ότι η δημοκρατική μετάβαση και 

η οικονομική μεταρρύθμιση διευκολύνονται μέσω της ενοποίησης με την Ευρώπη. 

• Δεύτερον, η συμμετοχή στον ΟΑΣΕ, στην Σύμπραξη για την 

Ειρήνη και το ΝΑΤΟ προσφέρει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση 

της ασφάλειας των Σκοπίων και εγγυάται τη μακροπρόθεσμη περιφερειακή 

σταθερότητα. 

• Τρίτον, η ηγεσία των Σκοπίων ελπίζει ότι η σύνδεση της χώρας 

με την Ευρώπη μπορεί να προωθήσει μια πιο ευρωπαϊκή προοπτική και ταυτότητα, 

το οποίο εν καιρώ μπορεί να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό αντίβαρο στην 

εθνικιστική «μακεδονική» ταυτότητα. 

 Ακόμα και οι Αλβανοί ηγέτες των Σκοπίων υπογραμμίζουν την ανάγκη για την 

ταυτοποίηση με την Ευρώπη, λόγω της έμφασης που δίνει στις πλουραλιστικές 

δομές και αξίες και τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία των δικαιωμάτων 

των μειονοτήτων. 

 Κι ενώ τα Ηνωμένα Έθνη και ο ΟΑΣΕ ανέλαβαν με επιτυχία την αποτροπή 

των εξωτερικών απειλών, την εκτόνωση των διεθνοτικών εντάσεων μεταξύ των 

σλαβομακεδόνων και της αλβανικής μειονότητας ανέλαβε η Ομάδα Εργασίας της 

Διεθνούς Διάσκεψης για την πρώην Γιουγκοσλαβία με σκοπό να βοηθήσει αυτές τις 
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δύο κοινότητες να συνυπάρξουν ειρηνικά. Η ομάδα προώθησε τον διάλογο μεταξύ 

των πρώτων κυβερνήσεων των Σκοπίων και των πληθυσμών των εθνοτικών 

μειονοτήτων της χώρας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στις σχέσεις μεταξύ της 

κυβέρνησης και της αλβανικής αλλά και σερβικής μειονότητας, εφαρμόζοντας τρία 

βασικά εργαλεία: επιτόπιες επισκέψεις, προσωπική διπλωματία και τριμερή φόρουμ 

με τη συμμετοχή αξιωματούχων της κυβέρνησης και εκπροσώπων της αλβανικής 

και σερβικής μειονότητας (Ackerman 2000). 

 Οι σχέσεις μεταξύ της σλαβομακεδονικής πλειοψηφίας και της αλβανικής 

μειονότητας στα Σκόπια παραμένουν τεταμένες μετά την ανεξαρτησία της χώρας. 

Αν και δεν μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο υπό την 

κυριαρχία του Milosevic, ωστόσο αποτελούν σε μεγάλο βαθμό διαχωρισμένη χώρα.  

 Η εθνική ταυτότητα αποτέλεσε πρωταρχική πηγή για κινητοποίηση και 

δράση. Στις 20 Νοεμβρίου 1991, το Αλβανικό Κόμμα Δημοκρατικής Ευημερίας 

(PDP) που κατείχε 25 από τις 120 έδρες στο κοινοβούλιο μποϊκοτάρει μια ειδική 

κοινοβουλευτική σύνοδο αφιερωμένη στην δημοσίευση του νέου συντάγματος και 

στην προκήρυξη χώρας ως ανεξάρτητο έθνος. Η πράξη αυτή είχε ως στόχο να 

διαμαρτυρηθούν οι Αλβανοί για το προοίμιο του Συντάγματος το οποίο διακήρυττε 

ότι τα Σκόπια είναι "το εθνικό κράτος του «μακεδονικού» λαού". Από τότε και μέχρι 

το 2001, οι Αλβανοί υπήκοοι ποτέ δεν αναγνώρισαν την κυριαρχία του κράτους 

υποδοχής τους. Λίγο αργότερα διοργάνωσαν δημοψήφισμα σχετικά με τη 

δημιουργία της Αλβανικής Δημοκρατίας της Illirida, εντός του κράτους των Σκοπίων. 

Το δημοψήφισμα ήρθε ως απάντηση στην απροθυμία των σκοπιανών αρχών να 

αναγνωρίσουν τους Αλβανούς ως συστατικό έθνος. Είναι ενδιαφέρον, ότι το 

δημοψήφισμα των Αλβανών των Σκοπίων πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την 

διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, το 1991, και λίγο πριν 

πραγματοποιηθούν στο Κοσσυφοπέδιο οι πρώτες βουλευτικές και προεδρικές 

εκλογές του 1992. 

 Το 1993, και πάλι το αλβανικό κόμμα της Δημοκρατικής Ευημερίας (PDP) 

μποϊκόταρε την κοινοβουλευτική συνεδρίαση για την αποδοχή της προσωρινής 

ονομασίας της ΠΓΔΜ, με την οποία αναγνωρίζεται η χώρα στα Ηνωμένα Έθνη. Το 

PDP υποστήριξε ότι τα Σκόπια δεν πρέπει να αναγνωριστούν διεθνώς, για όσο 

διάστημα η χώρα είχε κακές επιδόσεις στα δικαιώματα των μειονοτήτων. 
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 Το Νοέμβριο του 1993, οι σκοπιανές αρχές ανέφεραν την ανακάλυψη μιας 

μυστικής παραστρατιωτικής οργάνωσης που αυτοαποκαλείτο το All Albanian Army 

(ΑΑΑ). Η οργάνωση λειτουργούσε εντός «μακεδονικού» στρατού και της 

αποδόθηκαν κατηγορίες για κατασκοπεία, καθώς και την πρόθεση πρόκλησης 

ένοπλης εξέγερσης με σκοπό να δημιουργηθεί η Δημοκρατία της Illirida. 

 Από το 1994 όμως ο αλβανικός ριζοσπαστισμός φάνηκε να εξασθενεί και μια 

νέα περίοδος ξεκίνησε στην εθνοτική πολιτική. Εθνοτικές ταραχές βέβαια έλαβαν 

χώρα και στο διάστημα μεταξύ του 1994 και του 1999. Έτσι έχουμε συγκρούσεις τον 

Ιούλιο του 1994 στο Tetovo με την ευκαιρία της απογραφής. Συγκρούσεις έχουμε 

και το 1995 με κυρίαρχο ζήτημα το άνοιγμα του παράνομου Αλβανόφωνου 

Πανεπιστημίου. Τον Ιούλιο του 1997, Σκοπιανές ειδικές δυνάμεις εστάλησαν στην 

Gostivar να υποστείλουν την Αλβανική, Τουρκική και Σκοπιανή σημαία από το 

Δημαρχείο. 

 Αυτό που διακρίνει αυτές τις εθνοτικές αναταραχές από τις συγκρούσεις της 

προηγούμενης περιόδου ήταν οι νέοι στόχοι των Αλβανών. Κανένας από αυτούς 

τους στόχους δεν προέβαινε σε υπέρβαση ή κατάχρηση των βασικών κανόνων της 

συμμετοχής στους κρατικούς και δημοκρατικούς θεσμούς. 

 Τον Φεβρουάριο του 1994, το PDP διοργάνωσε συνέδριο, όπου το κόμμα 

χωρίστηκε σε μέτρια και ριζοσπαστική πτέρυγα. Ενώ η ριζοσπαστική πτέρυγα 

επικρίνει έντονα την κυβέρνηση, η μέτρια πτέρυγα ανακοίνωσε ότι είναι 

αποφασισμένη να εργαστεί στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος, και να επιτύχει 

λύση στα αλβανικά αιτήματα μέσω του συμβιβασμού. Οι νέοι στόχοι των Αλβανών 

παρέμειναν αμετάβλητοι μέχρι την έναρξη της κρίσης το 2001. Η ιδέα της 

ομοσπονδοποίησης εγκαταλείφθηκε. Αντ' αυτού, οι νέοι στόχοι περιλαμβάνουν: 

• Αναλογική εκπροσώπηση των Αλβανών σε κρατικά ιδρύματα. 

• Αλλαγή του Συντάγματος στο τμήμα που διευκρινίζει το 

καθεστώς των Αλβανών. 

• Δημιουργία – αναγνώριση αλβανόφωνου πανεπιστημίου. 

• Λειτουργία μέσων μαζικής ενημέρωσης και της εκπαίδευσης 

στη μειονοτική γλώσσα. 

• Ευρύτερη χρήση της Αλβανικής γλώσσας. 
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 Το κύριο επίτευγμα της ομάδας εργασίας ήταν να πείσει την αλβανική 

μειονοτική ηγεσία να μην προβάλει αξιώσεις για εδαφική αυτονομία, η οποία θα 

μπορούσε εύκολα να προκαλέσει ένοπλη σύγκρουση με την κυβέρνηση. Συνέβαλε 

επίσης σε μια σειρά από οφέλη σε θέματα δικαιωμάτων των μειονοτήτων, 

διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες για την αύξηση της 

εκπροσώπησης της αλβανικής μειονότητας στο υπουργικό συμβούλιο, στην 

στρατιωτική και δημόσια διοίκηση καθώς και στη λύση προβλημάτων της σερβικής 

μειονότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, της θρησκείας, του πολιτισμού και της 

κληρονομιάς (Ackerman 2000). 

 Ρόλο στην αντιμετώπιση των διεθνοτικών εντάσεων και δικαιωμάτων της 

μειοψηφίας, διαδραμάτισε και ο ΟΑΣΕ μέσω της Ύπατης Αρμοστείας, με την 

επιχειρησιακή του ικανότητα να ανταποκρίνεται θετικά σε σοβαρά επεισόδια μεταξύ 

των εθνοτικών κοινοτήτων, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 

ανάφλεξη. 

Τα χρόνια της μεγάλης κρίσης 

 Η σύγκρουση στο γειτονικό Κοσσυφοπέδιο το 1999, επιδείνωσε τις 

διεθνοτικές εντάσεις στα Σκόπια. Περίπου 250.000 Αλβανοί Κοσσοβάροι 

πρόσφυγες κατέφθασαν κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της κρίσης. Οι Σκοπιανές 

αρχές επέδειξαν κατά καιρούς απροθυμία να τους αποδεχτούν και πίεσαν για την 

προώθηση τους σε τρίτες χώρες. Ο Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσσυφοπεδίου 

(Kosovo Liberation Army, KLA) διατήρησε μια αξιοσημείωτη παρουσία στα Σκόπια 

κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. 

 Διάχυση της σύγκρουσης από το Κοσσυφοπέδιο στα Σκόπια αρχικά δεν 

συνέβη. Αργότερα ωστόσο, το 2000, η κρίση του Κοσσυφοπεδίου εισήχθη στη νότια 

Σερβία και την άνοιξη του 2001, η στρατιωτική σύγκρουση μεταφέρθηκε από το 

Κοσσυφοπέδιο και στα Σκόπια. 

 Η κρίση διήρκεσε από τις αρχές Μαρτίου έως τα μέσα Αυγούστου 2001. Θα 

περάσει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά στο μήνα Μάρτιο και μόνο. Η κρίση 

στο στάδιο αυτό ήταν εισαγόμενη από το Κοσσυφοπέδιο. Το δεύτερο στάδιο 

εκτείνεται από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Αυτή ήταν μια βίαιη 

εσωτερική κρίση που προκάλεσε η εισαγόμενη εξέγερση από το Κοσσυφοπέδιο. 
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 Η πρώτη φάση της κρίσης ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου, όταν Κοσσοβάροι 

αντάρτες διείσδυσαν στα δυτικά Σκόπια και έδωσαν ξεχωριστές μάχες κοντά στο 

Tanusevci (2 Μαρτίου), Kumanovo (9 Μαρτίου) και Tetovo (15 Μαρτίου). Κατά τη 

διάρκεια του μήνα, δεν έγινε καμία αναφορά σχετικά με τους στόχους της εξέγερσης. 

Ήταν γνωστό μόνο ότι οι Αλβανοί αντάρτες που διέρχονται από το Κοσσυφοπέδιο 

φορούσαν το έμβλημα του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (NLA). Το 

Δημοκρατικό Κόμμα των Αλβανών (DPA) δεν αποστασιοποιείται επίσημα από τους 

αντάρτες. Ωστόσο παραδέχτηκε ότι δεν υπήρχε καμία οργανωμένη εκστρατεία των 

Αλβανών εναντίον των «μακεδονικών» αρχών (Ackerman, Annual International 

Conference of the Centre for South East European Studies (CSEES) 2001). 

 Στα μέσα Μαρτίου οι αντάρτες δήλωσαν ότι ήθελαν να μιλήσουν στην 

κυβέρνηση. Το θέμα των συνομιλιών δεν είχε προσδιοριστεί, ωστόσο κατά την 

τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, αυτό διατυπώθηκε σε κοινή δήλωση των 

Κοσσοβάρων ηγετών, Ibrahim Rugova, Hacim Thaci και Ramush Haradinaj. Οι τρεις 

ηγέτες κάλεσαν τους αντάρτες να σταματήσουν να πολεμούν, αλλά προέτρεψαν 

επίσης τις «μακεδονικές» αρχές να βρουν μια λύση στα προβλήματα των Αλβανών 

στα Σκόπια. 

 Τελικά, μέχρι το τέλος Μαρτίου εμφανίστηκε και η εγχώρια κρίση. Μια 

αλβανικής καταγωγής ομάδα ανταρτών του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού 

(NLA), υπό την ηγεσία του Ali Ahmeti, ξεκίνησε επίθεση εναντίον της κυβέρνησης. 

Στις τάξεις του NLA κατετάγη μεγάλος αριθμός ανέργων Αλβανών, κυρίως νέων σε 

ηλικία και απογοητευμένων από την περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί 

σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. 

Σε απάντηση στις αρχικές επιθέσεις των ανταρτών, η κυβέρνηση έκανε 

προετοιμασίες για να ξεκινήσει μια στρατιωτική επίθεση για να διώξουν τους 

αντάρτες. Ο πρώτος της στόχος ήταν η εξουδετέρωση της τρομοκρατικής απειλής 

και στη συνέχεια θα προχωρούσε σε πολιτικό διάλογο με τα νόμιμα πολιτικά 

κόμματα για την επίλυση των διεθνοτικών διαφορών (Ackerman, Annual 

International Conference of the Centre for South East European Studies (CSEES) 

2001). 

 Έτσι, έντεκα ημέρες μετά την εγκαθίδρυση της νέας κυβέρνησης 

συνασπισμού, τα Σκόπια ήταν και πάλι στα πρόθυρα του χάους. Κανένα από τα δύο 
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μεγάλα πολιτικά κόμματα των Αλβανών αρχικά δεν υποστήριξε τους αντάρτες. Στις 

20 Μαρτίου, υπέγραψαν δήλωση που καταδίκαζε τη χρήση βίας για την επίτευξη 

πολιτικών στόχων. Ωστόσο, εξέφραζαν τη συμπάθειά τους με τα αιτήματα των 

ανταρτών για τους Αλβανούς καθώς φάνηκε να μοιράζονται μια κοινή πολιτική 

πλατφόρμα με στόχο την αλλαγή στο Σύνταγμα, την αναγνώριση της αλβανικής 

γλώσσας ως δεύτερης επίσημης γλώσσας, την αναλογική εκπροσώπηση των 

Αλβανών στους κρατικούς θεσμούς και την τοπική αυτονομία. 

 Οι συγκρούσεις μεταξύ ανταρτών και κυβερνητικών στρατευμάτων 

εντάθηκαν και επικεντρώθηκαν σε καταλήψεις και ανακαταλήψεις πόλεων και 

χωριών, ακόμη και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Ωστόσο, οι κυβερνητικές 

δυνάμεις δεν ήταν σε θέση να επιφέρουν ένα αποφασιστικό χτύπημα στους 

αντάρτες, οι οποίοι πλέον κατηύθυναν τις επιθέσεις τους κυρίως στο Tetovo και τα 

Skopje. 

 Χάρη στην υποστήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ η κυβέρνηση πέτυχε να 

απομονώσει τους αντάρτες από πολιτικές συζητήσεις. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των 

ανταρτών καθόριζαν την ημερήσια διάταξη της κρίσης. Ο αφοπλισμός των 

ανταρτών κανονίστηκε με βάση την απαίτηση τους για ανάπτυξη των δυνάμεων του 

ΝΑΤΟ στην περιοχή (Ackerman, Annual International Conference of the Centre for 

South East European Studies (CSEES) 2001). 

 Το ΝΑΤΟ, από την πλευρά του, κατέστησε σαφές τις προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη των στρατευμάτων του, οι οποίες ήταν: ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των 

πολιτικών κομμάτων, κατάπαυση του πυρός και η συμφωνία μεταξύ της 

κυβέρνησης και των ανταρτών στο σχέδιο αφοπλισμού να περιλαμβάνει αμνηστία 

για όσους παραδίδουν τα όπλα τους. Οι αντάρτες αποσύρθηκαν από την 

πρωτεύουσα και διπλωμάτες και πολιτικοί ξεκίνησαν συζητήσεις επί των πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων που θα αποσκοπούσαν στη βελτίωση της κατάστασης των 

Αλβανών στα Σκόπια. 

 Οι συγκρούσεις ξαναφουντώνουν τον Ιούλιο καθώς το ειρηνευτικό σχέδιο 

που καταρτίζεται από απεσταλμένους της ΕΕ και των ΗΠΑ, οδηγείται σε αδιέξοδο 

καθώς η κυβέρνηση των Σκοπίων αρνήθηκε να συμφωνήσει σχετικά με την 

αναγνώριση της αλβανικής γλώσσας ως δεύτερης επίσημης γλώσσας. Η 
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κυβέρνηση κατηγόρησε το ΝΑΤΟ και τη Δύση ότι πλαισιώνει τους Αλβανούς και οι 

προτάσεις τους θα διαιρέσουν τη χώρα. Στην προσπάθειά της να ασκήσει πίεση επί 

των Δυτικών διαμεσολαβητών, κλείνει τα σύνορά της με το Κοσσυφοπέδιο 

διακόπτοντας έτσι τη ζωτική γραμμή τροφοδοσίας για τις εκεί Νατοϊκές δυνάμεις. Ως 

αποτέλεσμα, οι εχθροπραξίες μεταξύ της κυβέρνησης και των ανταρτών γύρω από 

το Tetovo αναγκάζουν 10.000 κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν τα σπίτια 

τους. Για πρώτη φορά οι αντάρτες σημειώνουν τέτοιας μεγάλης έκτασης επιτυχίες. 

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις επαναλαμβάνεται μόνο μετά την μεσολάβηση του 

Λόρδου Robertson, Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και του Javier Solana, επικεφαλή 

της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, με μια συμφωνία βάσει της οποίας οι αντάρτες θα 

αποσύρονταν από το Tetovo και θα επιτρέπονταν στους πρόσφυγες να γυρίσουν 

στα σπίτια τους (Ackerman, Annual International Conference of the Centre for South 

East European Studies (CSEES) 2001). 

 Στα μέσα Αυγούστου υπεγράφη η Συμφωνία της Οχρίδος, η οποία δεν 

σήμαινε απλά τον τερματισμό των βίαιων συγκρούσεων, αλλά για πρώτη φορά 

έβαλε τις πολιτικές βάσεις για την εύρυθμη λειτουργία μιας πολυεθνικής χώρας. 

Έτσι, με μια σειρά συνταγματικών και νομοθετικών αλλαγών (Ochrid Framework 

Agreement 2001): 

• Ρυθμίστηκε μια διαδικασία αποκέντρωσης, δίνοντας 

ουσιαστικές αρμοδιότητες στους τοπικού φορείς του Δημοσίου σε τομείς όπως η 

εκπαίδευση, οι δημόσιες υπηρεσίες, τοπική οικονομική ανάπτυξη, τον πολιτισμό και 

την κοινωνική ευημερία. 

• Εξασφαλίστηκε η δίκαιη εκπροσώπηση των μειονοτικών 

κοινοτήτων στη δημόσια διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών 

δυνάμεων. 

• Επετράπη μεγαλύτερη χρήση των εθνικών συμβόλων και 

γλωσσών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εκπαίδευσης στις μειονοτικές 

κοινότητες στη μητρική τους γλώσσα και κάνοντας τα Αλβανικά επίσημη γλώσσα 

του κράτους, παράλληλα με τα «Μακεδονικά». 

• Απετράπη ο αποκλεισμός των μειονοτικών κομμάτων στο 

Κοινοβούλιο με την εισαγωγή της λεγόμενης «Πλειοψηφίας Badinter», πράγμα που 

σήμαινε ότι για να ψηφιστούν ορισμένα νομοσχέδια, απαιτείται έγκριση από την 
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πλειοψηφία των βουλευτών των μειονοτικών κομμάτων, πέραν του όρου της 

ψήφισης τους από τα δύο τρίτα του Κοινοβουλίου. 

 Δεδομένου του εύθραυστου της ασφάλειας της περιοχής, μία εμφύλια 

σύρραξη στα Σκόπια, ήταν ικανή να πυροδοτήσει μια ευρύτερη ανάφλεξη στα 

Βαλκάνια με την δυνητική εμπλοκή της Αλβανίας και της Βουλγαρίας, απειλώντας 

ακόμη και τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η κρίση του 2001 

προκλήθηκε από δύο βασικούς παράγοντες: Από την ηγεσία των Αλβανών οι οποίοι 

διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη προόδου στα δικαιώματα της μειονότητας τους 

και από εισερχόμενους μαχητές από το Κόσσοβο που ήρθαν να δώσουν ένα τέλος 

στην Σλαβική κυριαρχία. Οι δύο αυτοί παράγοντες σε συνδυασμό με μια σειρά 

κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, καθώς και την πολιτική αστάθεια 

οδήγησαν στην σύγκρουση. 

 Πολιτικά, από την έναρξη της σύγκρουσης, ήταν φανερό ότι η λύση θα 

μπορούσε να είναι μόνο πολιτική, μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ όλων 

των πολιτικών κομμάτων, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει γρήγορα σε απτά 

αποτελέσματα στα καυτά θέματα των μειονοτήτων και να αποτρέψει μια 

μακροπρόθεσμη σύγκρουση. Οι παρατεταμένες βίαιες συγκρούσεις θα πόλωναν 

περαιτέρω το εθνικό φρόνημα των δύο κοινοτήτων και θα επέφεραν μεγαλύτερες 

απώλειες αμάχων.  

 Στις 2 Απριλίου, συγκαλέστηκε η πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων όλων 

των πολιτικών κομμάτων για την αντιμετώπιση μεταξύ τους εθνοτικών διαφορών. Ο 

NLA απαίτησε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, αλλά η κυβέρνηση 

αρνήθηκε. Ανακοινώθηκε συμφωνία για διάφορα δευτερεύοντα ζητήματα και κάτω 

από τη πίεση του διεθνούς παράγοντα συμφώνησαν στην δημιουργία μιας ευρείας 

κυβέρνησης συνασπισμού, ως ένα πρώτο βήμα προς μια ειρηνική επίλυση της 

σύγκρουσης. Το Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε τη νέα κυβέρνηση 

στις 13 Μαΐου (Kim 2001). 

 Η δημιουργία του συνασπισμού αυτού από όλα τα κόμματα, αντί της 

προώθησης της ενότητας και του συμβιβασμού, ενδεχομένως να οδήγησε σε 

μεγαλύτερη πόλωση καθώς όλα τα κόμματα είχαν το βλέμμα τους στραμμένο στις 

επόμενες εκλογές, επιδιώκοντας να εδραιώσουν τις βάσεις υποστήριξης τους. 
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 Στις 22 Μαΐου, τα Αλβανικά κόμματα συναντήθηκαν με εκπροσώπους του 

NLA, υπό την αιγίδα του ΟΑΣΕ, και κατέληξαν σε συμφωνία για αμνηστία των 

ανταρτών. Η συμφωνία αυτή καταγγέλθηκε από τα άλλα κόμματα αλλά και από τη 

διεθνή κοινότητα. Η παρέμβαση του Javier Solana, απέτρεψε τη διάλυση του 

συνασπισμού, ο οποίος τελικά δεσμεύτηκε στις 29 Μαΐου να βάλει στην άκρη την 

αμφιλεγόμενη συμφωνία και να εργαστεί προς την πρόοδο επίλυσης των 

διεθνοτικών διαφορών. Τα Αλβανικά κόμματα ωστόσο παρέμειναν σε στενή επαφή 

με τον NLA κατά τη διάρκεια της πολιτικής διαπραγμάτευσης, υποστηρίζοντας 

κοινές θέσεις, όπως ήδη προαναφέρθηκε και ουσιαστικά αποτέλεσαν τον πολιτικό 

διαπραγματευτή τους (Kim 2001). 

 Στις 8 Ιουνίου, ξεκίνησε ουσιαστικά ένας μαραθώνιος διαπραγματεύσεων, 

μεταξύ του προέδρου Trajkovski και των αλβανικών κομμάτων, ουσιαστικά 

εκπρόσωπων του NLA. Προβλήματα παρουσιάστηκαν τόσο στο θέμα του 

συντάγματος, όταν στις 20 Ιουνίου ο πρόεδρος Trajkovski ανακοινώνει ότι οι 

συνομιλίες είναι στάσιμες, ρίχνοντας ευθύνες στην αλβανική πλευρά, 

υποστηρίζοντας ότι ζητούν δικαιώματα veto και επιθυμούν να μετατρέψουν το 

κράτους σε ομοσπονδία σλαβικής και αλβανικής κοινότητας. Με την παρέμβαση του 

απεσταλμένου των ΗΠΑ Πρέσβη James Pardew, στις 4 Ιουλίου, η κυβέρνηση 

συμφώνησε να μελετήσει τη συνταγματική μεταρρύθμιση και ο πολιτικός διάλογος 

για τις μεταρρυθμίσεις επαναλαμβάνεται (Kim 2001). 

 Οι πολιτικές συνομιλίες μεταφέρθηκαν στο καταφύγιο δίπλα στη λίμνη της 

Οχρίδας και επαναλαμβάνονται στις 28 Ιουλίου. Την 1η Αυγούστου, οι 

διαπραγματευτές ανακοίνωσαν την πρώτη σημαντική εξέλιξη που αφορούσε 

προσωρινή συμφωνία σχετικά με τη χρήση της αλβανικής γλώσσας. Στις 5 

Αυγούστου ανακοινώθηκε ότι επήλθε συμφωνία για την αύξηση της εκπροσώπησης 

των Αλβανών στην αστυνομία, διατηρώντας παράλληλα τη δύναμη κάτω από 

κεντρικό κυβερνητικό έλεγχο. Τα μέρη υπέγραψαν τη συμφωνία της Οχρίδας στα 

Σκόπια στις 13 Αυγούστου Την επόμενη ημέρα, η NLA συμφώνησε να παραδώσει 

τα όπλα στο ΝΑΤΟ και σε αντάλλαγμα, ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε να χορηγήσει 

αμνηστία στον NLA, εκτός από εκείνα που είναι ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου 

(Kim 2001). 
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Η μετά Οχρίδα εποχή 

 Το μοντέλο του μοιράσματος της εξουσίας στα Σκόπια, το οποίο προέκυψε 

από την κρίση του 2001 με την υπογραφή της Συμφωνίας της Οχρίδος, παραδέχεται 

στην πραγματικότητα τη διαίρεση της κοινωνίας κατά μήκος των εθνικών γραμμών 

σε Αλβανούς και Σλαβομακεδόνες. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια προσπάθεια να 

γεφυρωθεί το εθνικό χάσμα με αυτό το μοντέλο ενώ παρέχει τη δυνατότητα κάποιος 

να καταχραστεί την εξουσία και να διαλύσει τη χώρα. Όλα εξαρτώνται από τη 

μετριοπαθή στάση των πολιτών, και πριν από αυτό, από την προσήλωση των 

πολιτικών στις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, αντί της «εθνικής υπόθεσης». 

 Η κρίση του 2001, απέδειξε περίτρανα ότι οι κύριες προκλήσεις για την 

ενότητα των Σκοπίων μπορεί να προέρχονται από δύο μέρη: 

• Από ριζοσπαστικές ομάδες στους κόλπους της μειονότητας 

που απορρίπτουν οποιαδήποτε συμφωνία με την καταπιεστική πλειοψηφία και 

αιτούνται την πλήρη ανεξαρτησία. 

• Από συντηρητικές ομάδες εντός της πλειοψηφίας που 

φοβούνται, συχνά παράλογα, να χάσουν την εξουσία και, ακόμη περισσότερο, να 

επιτρέψουν στην πολιτεία να αλλάξει τον θεμελιώδη χαρακτήρα της. 

 Παρά το γεγονός ότι στα Σκόπια δεν υπάρχουν πλέον σημαντικές ομάδες 

μεταξύ των μειονοτήτων που να απορρίπτουν οποιαδήποτε συμφωνία, ο 

«Μακεδονικός» και ο αλβανικός εθνικισμός αποτελούν έναν πολύ ισχυρό 

παράγοντα κινητοποίησης και υπονομεύουν τη διαδικασία της συμφιλίωσης και 

διαμονής της εξουσίας, μετά το 2001. Επιπλέον, δύο αλβανικά κράτη στα σύνορα 

με τα Σκόπια δίνουν ένα επιπλέον βάρος στον αλβανικό εθνικισμό. 

 Τα Σκόπια είναι σίγουρα μία από τις χώρες όπου οι πολίτες αισθάνονται ότι 

έχουν αδικηθεί από λύσεις στο παρελθόν ή ακόμα και τον ίδιο τον καταμερισμό της 

εξουσίας, συμφωνία με την Συμφωνία της Οχρίδος. Αυτό το συναίσθημα του θυμού 

είναι ένα γόνιμο έδαφος για την κινητοποίηση των ανθρώπων. Τα εκλογικά 

αποτελέσματα είναι ο ισχυρότερος δείκτης και καταδεικνύουν ότι η πιο επιτυχημένη 

πολιτική θέση στα Σκόπια είναι να είσαι πατριώτης και εθνικιστικής. Οι πολιτικοί και 
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τα πολιτικά κόμματα που χρησιμοποιούν ή καταχρώνται τα συναισθήματα αυτά 

κερδίζουν και τις εκλογές. Και αντίστροφα. 

 Έτσι, μετά την ένοπλη σύγκρουση, στις εκλογές του 2002, το αριστερό SDSM 

κέρδισε τις εκλογές γιατί οι ψηφοφόροι τιμώρησαν την προηγούμενη κυβέρνηση 

συνασπισμού (VMRO-DPMNE και DPA), επειδή δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά με την αλβανική εξέγερση. Όμως, οι αποφάσεις που SDSM κατά 

την τετραετή του θητεία, ήταν δύσκολες για τους εθνικά «Μακεδόνες»: σχηματισμό 

κυβέρνησης σε συνεργασία με πρόσφατους εχθρούς, αλλαγή του εθνικού 

χαρακτήρα του κράτους σε μοντέλο διαμοιρασμού της εξουσίας ως υποχρέωση της 

Ειρηνευτικής Συμφωνίας, παράδοση στους Αλβανούς ορισμένων δήμων στη Δυτικά 

Σκόπια, οι οποία παραδοσιακά ήταν υπό την εποπτεία των εθνικά «Μακεδόνων», 

κ.λ.π. Το κόμμα SDSM, το οποία ανέλαβε μη δημοφιλείς λύσεις στο όνομα της 

ειρήνης και της σταθερότητας της χώρας έχασε τις εκλογές το 2006. 

 Η διαδικασία της συμφιλίωσης στηριζόταν σε γυάλινη πόδια. Η κύρια πολιτική 

πράξη προς την κατεύθυνση της συμφιλίωσης ήταν η πολιτική αμνηστία σε όλους 

όσους συμμετείχαν στις βίαιες συγκρούσεων του 2001. Όπως πάντα, η αμνηστία 

προκάλεσε βαθύ διχασμό στην κοινωνία. Η πολιτική συμφωνία μεταξύ VMRO-

DPMNE και DUI ήταν ότι όλες οι υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

εγκλημάτων πολέμου εναντίον αμάχων θα κρίνονταν κάτω από την ομπρέλα της 

αμνηστίας. Έτσι, κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη για τους αθώους πολίτες, οι οποίοι 

είχαν απαχθεί και δολοφονηθεί κατά τη διάρκεια της φονικής σύγκρουσης το 2001. 

 Το 2008 προκλήθηκαν πρόωρες εκλογές με αφορμή τις ισχυρές πιέσεις της 

Ελλάδας για αλλαγή ονόματος erga omnes, ως προϋπόθεση για την ένταξη της στο 

ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Στη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, η Ελλάδα θέτει 

veto στην είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Το veto αυτό επηρεάζει άμεσα την 

πολιτική σταθερότητα της χώρας. Το κόμμα της αντιπολίτευσης SDSM κατηγόρησε 

την κυβέρνηση ότι καταστρέφει το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας. Η κυβέρνηση 

κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προδοσία. Οι αλληλοκατηγορίες οδήγησαν 

ολόκληρη την κοινωνία σε μια παρανοϊκή ατμόσφαιρα να ψάχνει για ενόχους, και 

τελικά ο επίλογος ήταν η διοργάνωση πρόωρων εκλογών. Το κόμμα της 

αντιπολίτευσης, το SDSM, έχασε τις εκλογές. Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο veto 

του Βουκουρεστίου, δίνοντας μαζική στήριξη στη θέση του μη ενδίδοντος κόμματος 
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στην Ελλάδα, του VMRO-DPMNE και τον ηγέτη της. Η αίσθηση της «αδικίας» ότι 

κάποιος θέλει με τη βία να στερήσει από το έθνος την ταυτότητά του, ήταν πολιτικά 

χειραγωγήσιμη. Αυτό οδήγησε σε συγκέντρωση εξουσίας, η οποία όμως δεν 

περιορίζεται από ισχυρή αντιπολίτευση, ελεύθερο και ανεξάρτητο Τύπο και 

οργανώσεις των πολιτών. Το έργο Skopje 2014 είναι ένα καλό παράδειγμα 

εθνικιστικής τρέλας. Ως εκ τούτου, με το «ζήτημα του ονόματος» να παραμένει 

ανοιχτό αρκετό καιρό και τους πολίτες να αντιλαμβάνονται τον αλβανικό εθνικισμό 

ως απειλή για την ασφάλειά τους, ο εθνικισμός στη χώρα ανθίζει. 

 Οι πολιτικές εντάσεις στα Σκόπια εξακολουθούν να υπάρχουν και η πολιτική 

παραμένει διχοτομημένη κατά μήκος των εθνικών γραμμών. Ενδοεθνοτικές 

διενέξεις και εντάσεις συνεχίζουν να θέτουν προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, με 

αποκορύφωμα περιστασιακές πράξεις βίας, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των 

κοινοβουλευτικών εκλογών του 2008. 

 Μετά τον αφοπλισμό του NLA και την διάλυση του από το ΝΑΤΟ, ο πρώην 

διοικητής του Ali Ahmeti έγινε ο ηγέτης του νέο σχηματιζόμενου αλβανικού πολιτικού 

κόμματος, του DUI. Οι πρώτες εκλογές μετά την κρίση, το 2002, έγιναν ειρηνικά και 

το DUI εισήλθε στην κυβέρνηση σε συνασπισμό με το SDSM. Οι εκλογές αυτές 

θεωρήθηκαν ως ένδειξη σημαντικής δημοκρατικής προόδου και σηματοδότησαν την 

προθυμία των Αλβανών να συμμετάσχουν ειρηνικά στην πολιτική διαδικασία. 

 Την περίοδο αυτή εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο σημαντικές τροποποιήσεις 

στο Σύνταγμα του 1991. Μεταξύ άλλων: 

• Αναγνωρίζεται η ισότιμη θέση των εθνοτικών μειονοτικών 

κοινοτήτων μαζί με την σλαβομακεδονική πλειοψηφία στη χώρα. 

• Ψηφίστηκε η νομοθεσία για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία 

καθορίζει το πλαίσιο για την αποκέντρωση. Το ζήτημα της αποκέντρωσης 

αποδείχθηκε ιδιαίτερα προβληματικό θέμα, όταν το 2004 τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης σε μια κίνηση αμφισβήτησης της πολιτικής αποκέντρωσης της 

κυβέρνησης, απείλησαν να εκτροχιάσουν την όλη διαδικασία της Οχρίδας με ένα 

πανεθνικό δημοψήφισμα. Οι πρώτες τοπικές εκλογές της χώρας διεξήχθησαν το 

Μάρτιο του 2005. 
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 Σε εθνικό επίπεδο, παρά τις σοβαρές διαφορές και την συνεχή τριβή, 

ανοίγονται γραμμές επικοινωνίας και καθιερώνεται διάλογος μεταξύ των πιο 

μεγάλων πολιτικών κομμάτων. Επιπλέον, το DUI και το εθνικιστικό κόμμα VMRO-

DPMNE, αν και ορκισμένοι εχθροί, σχηματίζουν το 2008 κυβέρνηση συνασπισμού, 

παρά τις διαφορές τους και το πολιτικό αδιέξοδο του 2006, όταν το VMRO-DPMNE 

αποφάσισε να σχηματίσει συμμαχία με το μικρότερο από τα δύο αλβανικά κόμματα 

(και όχι το μεγαλύτερο DUI). 

 Σημαντική πρόοδος έχει επίσης σημειωθεί στον τομέα των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων από το 2001. Έτσι: 

• Οι Αλβανοί είναι τώρα σε θέση να λάβουν τόσο την 

πρωτοβάθμια όσο και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην μητρική τους γλώσσα. 

• Το Πανεπιστήμιο του Tetovo αναγνωρίζεται, το 2004, ως το 

Κρατικό Πανεπιστήμιο του Tetovo. Έτσι Οι Αλβανοί πλέον έχουν αυξημένη 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

• Το 2008 ψηφίστηκε νόμος για την χρήση των γλωσσών, 

σύμφωνα με τον οποίο εάν μια γλώσσα ομιλείται από τουλάχιστον 20 % των 

πολιτών της χώρας (το οποίο ισχύει μόνο για την αλβανική μειονότητα), μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένο εθνικό επίπεδο αλλά και στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, χωρίς ωστόσο να εφαρμόζεται σε πιο ευαίσθητα πεδία όπως η 

αστυνομία και οι στρατιωτικές δυνάμεις. 

• Έχει επιτευχθεί πιο δίκαιη εκπροσώπηση της αλβανικής 

μειονότητας στο δημόσιο τομέα ενώ βελτίωση υπάρχει και στην εκπροσώπηση των 

Αλβανών στις υπηρεσίες ασφαλείας. 

• Η προοπτική της ΕΕ και της ένταξης στο ΝΑΤΟ συνέβαλαν 

επίσης στην ένωση των Αλβανών και των Σλαβομακεδόνων πίσω από έναν κοινό 

στόχο. 

 Στην πολιτική θεωρία, η ιδέα της «βαθιά διαιρεμένης» κοινωνίας (Guelke 

2012) συνδέεται συνήθως με την πολιτική αστάθεια ή τραγικές συγκρούσεις, όπως 

αυτές που ακολούθησαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Αυτός είναι ο λόγος που 

η έννοια αυτή είναι σημαντική και περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 



83 
 

• Πολλά από τα υφιστάμενα χάσματα εντός της κοινωνίας είναι 

ικανά να προκαλέσουν διαίρεση, αλλά η κατά μήκος των εθνικών γραμμών διαίρεση 

είναι η πιο επικίνδυνη. 

• Εκείνοι που μπορούν να πολώσουν μια κοινωνία πολιτικά, 

δημιουργούν τη βάση για μια βαθιά διαιρεμένη κοινωνία. 

• Υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες σε κάθε κοινωνία, αλλά σε 

βαθιά διχασμένες κοινωνίες η κύρια διάσπαση επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. 

Τα περισσότερα από τα θέματα είναι πολιτικοποιημένα ή εθνικοποιημένα και 

εμποδίζουν τον λύση σε θέματα που άπτονται του κύριου κοινωνικού διαχωρισμού. 

• Ευρεία πολιτική βία. 

• Δεν υπάρχει νομιμοποίηση στην κυβέρνηση. 

 Στα Σκόπια, η αιματηρή σύγκρουση του 2001, ξεκίνησε με τις εδαφικές 

διεκδικήσεις των εξεγερμένων και τελείωσε με τις απαιτήσεις για περισσότερα 

δικαιώματα των Αλβανών, υπό τη μεσολάβηση της λεγόμενης «διεθνούς 

κοινότητας», η οποία και εγγυάται την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου της 

Οχρίδας. Δεν υπάρχει λύση για τις εδαφικές εθνοτικές συγκρούσεις. Απέχουν πολύ 

ωστόσο από μια ολοκληρωμένη κοινωνία, καθώς διαθέτουν πολλά από τα ανωτέρω 

χαρακτηριστικά. Η εμμονή των εθνοτικών κομμάτων, η έλλειψη της προεκλογικής 

συνεργασίας μεταξύ των «μακεδονικών» και αλβανικών κομμάτων, η αδυναμία των 

πολιτικών συνασπισμών να σταθούν πίσω από τα θέματα που άπτονται του κύριου 

κοινωνικού διαχωρισμού, η εθνοτική βία, η έλλειψη δημόσιας συγγνώμης από τους 

πολιτικούς, οι οποίοι συνέβαλαν με τον εθνικισμό τους στη σύγκρουση του 2001, 

γυρίζοντας ουσιαστικά την πλάτη στην αλήθεια που προκάλεσε αυτή την αιματηρή 

σύγκρουση, η απροθυμία των πολιτικών και του δικαστικού συστήματος για την 

αντιμετώπιση των εγκληματιών πολέμου, δεν βοηθούν στην ολοκλήρωση της 

κοινωνίας. 

Μια ματιά στο σήμερα 

 Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι φανερό ότι η κοινωνία στα 

Σκόπια βιώνει μια δημοκρατική ύφεση. Μόνο μια σύντομη ανάλυση των γεγονότων 

των τελευταίων ετών είναι αρκετή για να εντοπιστούν σαφείς ενδείξεις ότι μια χώρα 

που κάποτε θεωρείτο ότι είναι «ο ηγέτης στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» 
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στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τώρα αγωνίζεται να πληροί τα βασικά κριτήρια, 

απαραίτητα για την αυτοανακήρυξη της σε πλουραλιστική δημοκρατία. 

 Στην έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2013, όσον 

αφορά την εκπλήρωση από τη χώρα των πολιτικών κριτηρίων για την ένταξη, η 

Επιτροπή αναφέρει ότι «η χρονιά σημαδεύτηκε από μια πολιτική κρίση που 

ακολούθησε τα γεγονότα στη Βουλή το Δεκέμβριο του 2012", μια κρίση η οποία 

ξεκίνησε με την «βίαιη απομάκρυνση ενός μεγάλου αριθμού των βουλευτών της 

αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων από την αίθουσα της ολομέλειας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 24 Δεκεμβρίου, κατά την έγκριση του 

προϋπολογισμού του 2013 υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες.» (European Commission 

2013). Και μόνο αυτά τα αποσπάσματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 

δημοκρατική διαδικασία στη χώρα απειλείται στην ουσία της και ότι δεν μπορεί να 

υπάρξει σχεδόν καμία συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα ήσσονος πολιτικής 

σημασίας που αντιστοιχούν στις ιδεολογικές και εθνικές διαχωριστικές γραμμές. 

 Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη διαμάχη στη σκοπιανή κοινωνία. Με επίσημο 

ποσοστό ανεργίας έως και 29% του συνολικού εργατικού δυναμικού και ακόμα 

υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων, με το ποσοστό της φτώχειας πάνω 

από το 30% και το ποσοστό μετανάστευσης μεταξύ 21 και 26%, λόγω κυρίως της 

φτώχειας και των φτωχών συνθηκών διαβίωσης, η χώρα διαθέτει μια σταθερή 

πολιτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Nikola Gruevski του VMRO-DPMNE. Το 

κυβερνών κόμμα και ο αρχηγός του έχουν κερδίσει κάθε εκλογική μάχη μεταξύ 2006 

και 2013, και σύμφωνα με κάποιες πρόσφατες δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να 

απολαμβάνουν ένα υψηλό ποσοστό δημοτικότητας μεταξύ των ψηφοφόρων. 

 Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους ωστόσο, η χώρα έχει χάσει το μόνο 

πλεονέκτημα που είχε σε σχέση με τους γείτονές της, τη στιγμή που η χώρα είχε 

λάβει το καθεστώς υποψήφιας χώρας της ΕΕ το 2005. Το πλεονέκτημα αυτό ήταν 

η αξιολόγησης της ΕΕ ότι η χώρα ήταν μια αξιοπρεπής και σταθερή δημοκρατία με 

σωστή λειτουργία των θεσμών και συνεχή πολιτικό διάλογο μεταξύ των διαφόρων 

παραγόντων του πολιτικού συστήματος, χωρίς σημαντικές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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 Οι βουλευτικές εκλογές του 2014 αποτέλεσαν την απαρχή μιας βαθιάς 

πολιτικής κρίσης. Σε διαφωνία για το εκλογικό αποτέλεσμα, το κόμμα SDSM 

αποφάσισε να μποϊκοτάρει το κοινοβούλιο. Στην καρδιά της κρίσης, ωστόσο, από 

τον Ιανουάριο του 2015, είναι μια σειρά κρυφών μαγνητοφωνήσεων που έδωσε στη 

δημοσιότητα ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Zoran Zaev. Ο Zaev ισχυρίζεται ότι 

ο Gruevski, ο οποίος είναι στην εξουσία από το 2006, ήταν πίσω από τη μαζική 

υποκλοπή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πάνω από 20.000 πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένων υπουργών, πολιτικών, αστυνομίας, δημοσιογράφων, 

δικαστών, ξένων πρεσβευτών και θρησκευτικών ηγετών. Στον απόηχο αυτών των 

μαγνητοσκοπήσεων, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορείται για κατασκοπεία και 

υπονόμευση της συνταγματικής τάξης. 

 Η κατάσταση κλιμακώθηκε το Μάιο, όταν νέες μαγνητοφωνήσεις εμφάνιζαν 

τον Gruevski, τον υπουργό εσωτερικών, τον επικεφαλής των υπηρεσιών 

πληροφοριών και άλλους αξιωματούχους να συζητούν τη συγκάλυψη φόνου κατά 

τις διαδηλώσεις του 2011, οπότε και έχουμε τεράστιες διαδηλώσεις στους δρόμους 

των Σκοπίων με μοναδική απαίτηση την παραίτηση του Gruevski και διεξαγωγή 

εκλογών. Μετά από μια σειρά σκληρών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ηγετών των 

τεσσάρων μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων και τις παραιτήσεις των υπουργών 

εσωτερικών, μεταφορών και του αρχηγού της υπηρεσίας πληροφοριών, επήλθε 

συμφωνία για διεξαγωγή εκλογών τον Ιούνιο του 2016. 

 Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, των τελευταίων χρόνων της συντηρητικής 

κυβέρνησης, τα Σκόπια έχουν έρθει αντιμέτωπα με το μποϊκοτάζ του Κοινοβουλίου 

από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αμφίβολες ανακρίσεις και δίκες κατά των 

πολιτικών αντιπάλων, πολλές πολιτικές επιθέσεις σε κρίσιμης σημασίας 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και των μελών των περιθωριοποιημένων 

ομάδων από τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους κοντά στην 

κυβερνώσα ελίτ, καθώς και τη σημαντική επιδείνωση της ελευθερίας της έκφρασης, 

ιδιαίτερα εμφανής στις συνθήκες εργασίας από τους λίγους εναπομείναντες 

επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους οι οποίοι δεν 

βρίσκονται υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της κρατικής δομής. 

 Ο κανόνας του κυβερνώντος κόμματος χαρακτηρίζεται από ένα μίγμα σχεδόν 

αρχέγονου συντηρητισμού στην κατανόηση των βασικών κοινωνικών αξιών, από 
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πολιτικές οι οποίες επιδεινώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό των διαφορών και την 

προώθηση του εθνικισμού, και από κρατικό παρεμβατισμό στην οικονομία που έχει 

δημιουργήσει ένα δίκτυο εξάρτησης και πελατειακές σχέσεις. Ισχυρή πίεση ασκείται 

στις επιχειρήσεις, οι δημόσιες προμήθειες υπόκεινται στη διαφθορά, και οι ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες χτυπιόνται από την κατάχρηση των πόρων της κοινωνικής 

πρόνοιας. Η σημερινή κατάσταση αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την 

κοινωνική δημοκρατία των Σκοπίων, από την ανεξαρτησία τους το 1991. Οι 

μελλοντικές προοπτικές αλλά και η ίδια η επιβίωσή τους, θα εξαρτηθούν από την 

επιτυχία τους στην ανάπτυξη εναλλακτικών πολιτικών και στρατηγικών. 

 Από την άλλη, τα επεισόδια στο Kumanovo, το 2015, σκάλισαν μνήμες από 

την κρίση του 2001, δεδομένου ότι η περιοχή αυτή υπήρξε το επίκεντρο των 

συγκρούσεων μεταξύ αλβανόφωνων και κυβερνητικών δυνάμεων. Οι συγκρούσεις 

στο Kumanovo ρίχνουν λάδι στη φωτιά της ήδη βαθιάς πολιτικής κρίσης, με την 

ηγεσία των Σκοπίων να κατηγορεί τους Κοσσοβάρους ότι βρίσκονται πίσω από τις 

αιματηρές επιθέσεις. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι οι πολιτικοί ηγέτες και από 

τις δύο πλευρές είναι έτοιμοι να τροφοδοτήσουν εθνοτικές συγκρούσεις ως μοχλό 

για την προώθηση των σχεδίων τους. 

 Η ένοπλη εξέγερση του Μαΐου του 2015 ενάντια στο κράτος των Σκοπίων, 

θεωρείται ως μέσο αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης, έχοντας τη μορφή της 

έγχρωμης επανάστασης, παρόμοια με αυτή του Βελιγραδίου τον Οκτώβριο του 

2000. Όπως και στη Σερβία μετά τον Οκτώβριο του 2000, μια νέα κυβέρνηση στα 

Σκόπια, χρηματοδοτούμενη από τη Δύση, θα συμβάλει στη μετατροπή τους σε ένα 

ακόμη κράτος-πελάτη, της Παγκόσμιας Τάξης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Η επιτυχία 

του σχεδίου αυτού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρόλο που θα διαδραματίσει 

η Ρωσία. 

 Η κρίση αυτή, έφερε στην επιφάνεια για άλλη μια φορά τις εύθραυστες 

σχέσεις μεταξύ της αλβανικής μειονότητας και των σλαβομακεδόνων, κρούοντας 

ουσιαστικά τον κώδωνα του κινδύνου ότι μια εθνοτική ανάφλεξη στο μέλλον 

εξακολουθεί να είναι πολύ πιθανό να συμβεί, έστω κι αν δεν προέρχεται από το 

εσωτερικό, ειδικά σε ένα κράτος όπως αυτό των Σκοπίων, όπου η μειονότητα σε 

λίγα χρόνια θα αποτελεί την πλειονότητα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Υπάρχουν πέντε παράγοντες, όπως αναλύθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, που 

καθιστούν τα Σκόπια επικίνδυνα και προς διάλυση χώρα, με πολύ πιθανές 

συνέπειες τόσο για την περιφερειακή ασφάλεια (και άρα και την ελληνική) όσο και 

για την εξωτερική της πολιτική. 

• Τα Σκόπια αποτελούν βαθιά διαιρεμένη κοινωνία, πράγμα που 

δυσχεραίνει την ενοποίηση τους και παρεμποδίζει την επίλυση των διαφορών σε 

θρησκευτικό, εθνοτικό και γλωσσικό επίπεδο. Οι βαθιές θρησκευτικές, εθνοτικές και 

εθνικές διαιρέσεις συνοδεύονται και από τα γλωσσικά εμπόδια μεταξύ 

«Μακεδόνων» και Αλβανών. Υπάρχει μεγάλος διχασμός μεταξύ των 

Σλαβομακεδόνων και των Αλβανών. Παρά την υπογραφή της Συμφωνίας της 

Οχρίδας, η δημόσια διοίκηση δεν σημαδεύτηκε από μια σημαντική προσθήκη 

Αλβανών. Στα εσωτερικά προβλήματα, έρχεται να προστεθεί η Ελλάδα, η οποία 

αμφισβητεί το όνομα του κράτους και για το λόγο αυτό μπλοκάρει την ένταξη των 

Σκοπίων στους δυτικούς θεσμούς. Η Βουλγαρία αμφισβητεί το έθνος και τη γλώσσα, 

ενώ υπάρχουν διαφωνίες με τη Σερβία για την Ορθόδοξη Εκκλησία. 

• Στα Σκόπια δεν υπάρχουν εδαφικές μονάδες αυτοδιοίκησης, 

δεδομένου ότι η μία από τις κύριες αρχές της Συμφωνίας της Οχρίδας είναι ότι «δεν 

υπάρχουν εδαφικές λύσεις στα εθνικά ζητήματα" (Ochrid Framework Agreement 

2001). Η αρχή αυτή είχε διατυπωθεί ως πρόληψη κατά τυχόν προσδοκιών για 

εδαφική αυτονομία, απόσχιση ή εθνοκάθαρση. Η συμφωνία-πλαίσιο της Οχρίδας 

είναι ένας συμβιβασμός: αφενός, αντικατοπτρίζει τη στάση των Σλαβομακεδόνων 

ότι τα Σκόπια είναι ένα ενιαίο κράτος, αφετέρου αυξάνει τη συμμετοχή και την 

επιρροή των Αλβανών στο κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση, 

ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Οι λύσεις που δόθηκαν ήταν ένα μέτρο μεταξύ 

συγκέντρωσης και αποκέντρωσης, ένταξης και πρόληψης της διάλυσης. Δεν 

δημιούργησε επισήμως αυτόνομες περιφέρειες, ούτε το κράτος 

ομοσπονδοποιήθηκε. Μη εδαφικές ομοσπονδίες παρουσιάζουν δυνητική κλίση να 

μετατραπούν σε εδαφικές, κάτι που μπορεί να ανοίξει το δρόμο προς την απόσχιση. 

  Το ζήτημα της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας είναι πάντα ανοιχτό 

στη δημοκρατία. Το επίπεδο της δημοκρατίας της πλειοψηφίας μετριέται από τη 

σχέση της προς τις μειονότητες. Η αποκέντρωση στα Σκόπια δεν αποτελεί στοιχείο 
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αυτονομίας. Αντίθετα, η πλειοψηφία μιας κοινότητας γίνεται μειονότητα σε τοπικό 

επίπεδο, και αυτό είναι ένα είδος τεστ για την κατανόηση της σημασίας της 

πλειοψηφίας και της μειοψηφίας στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Έχοντας κατά 

νου αυτό το επίπεδο αποκέντρωσης, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα 

Σκόπια αποτελούν μια αδύναμη μορφή συνεκτικής δημοκρατίας. Οι δύο 

μεγαλύτερες ομάδες, αν και ζουν στην ίδια χώρα, ανέκαθεν ζούσαν χωριστά και 

είχαν παράλληλες ιστορίες, κουλτούρες και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

διαβίωσης. Πρόκειται μάλλον για απόκλιση και διαχωρισμό παρά για ένταξη. Οι 

Αλβανοί δεν αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μειονότητα, αλλά ως ισότιμο εταίρο 

και επομένως οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι αμφισβητούν το κύρος του κράτους, το 

ιδρυτικό αξιώματα του και την βιωσιμότητας του. 

  Τα αιτήματα των ριζοσπαστικών Αλβανών για πλήρη αυτονομία στα 

δυτικά της χώρας εμφανίζονται από καιρό σε καιρό. Ένα σημαντικό ζήτημα, για κάθε 

κράτος, είναι ποια είναι τα όρια της κυριαρχίας του και αν είναι σε θέση να 

κυβερνήσει αποτελεσματικά. Αν όλη η δύναμη μεταφέρεται στις κατακερματισμένες 

κοινωνίες, υπάρχει πολύ λίγη ενέργεια για το κοινό κράτος. Δεδομένου ότι η 

αποκέντρωση στα Σκόπια βασίζεται στην εθνικότητα, είναι σαφές ότι η απόδοση και 

η σταθερότητα του κράτους θα είναι χαμηλή. 

• Η οριζόντια κατανομή της εξουσίας χαρακτηρίζεται από ένα 

είδος αναλογικής εκπροσώπησης και καταμερισμού της εξουσίας (μεγάλου 

συνασπισμού και δικαίωμα veto). Οι συνασπισμοί στα Σκόπια είναι κυρίως 

μετεκλογικοί. Οι πολιτικοί έχουν ένα ισχυρό κίνητρο για να παίξουν την εθνική 

ταυτότητα στις εκλογές, χρησιμοποιώντας εκκλήσεις προς την κοινότητα για να 

κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους. Αυτό οδηγεί προς μια ακραία ρητορική, η οποία 

προηγείται ακραίων ενεργειών και όλα αυτά που κινούν τις εθνοτικές κοινότητες 

μακριά από την ανοχή, το διάλογο και τη συμφιλίωση. 

  Ανάμεσα στα σημαντικά σημεία της Συμφωνίας της Οχρίδας είναι 

«ισότιμη εκπροσώπηση των κοινοτήτων» (Ochrid Framework Agreement 2001). 

Μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες που εισάγει είναι η αρχή της διπλής 

πλειοψηφίας, η λεγόμενη πλειοψηφία Bandinter, όπου για να περάσει ένας 

σημαντικός νόμος για τις μειονότητες, απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των 

βουλευτών, μαζί με την πλειοψηφία των ψήφων των αντιπροσώπων των 
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μειονοτήτων. Αυτή είναι η δύναμη veto με σκοπό την προστασία της ταυτότητας των 

μειονοτικών κοινοτήτων (πολιτισμός, χρήση της γλώσσας, εκπαίδευση, προσωπικά 

έγγραφα, χρήση των συμβόλων και τοπικής αυτοδιοίκησης). Σε άλλους τομείς, η 

στήριξη της μειοψηφίας δεν είναι αναγκαία. Ωστόσο, αυτή η αρχή προκαλεί πολλά 

προβλήματα, καθώς τα κόμματα συχνά μποϋκοτάρουν με αυτό τον τρόπο τις 

εργασίες του κοινοβουλίου. 

• Τέταρτον, τα ανοικτά ζητήματα των εθνικών μειονοτήτων. Η 

Συμφωνία της Οχρίδας άφησε εκτός τις εγγυήσεις για την προστασία των 

μικρότερων εθνικών κοινοτήτων. Έτσι στα Σκόπια τα θέματα όλων των άλλων που 

δεν είναι «Μακεδόνες» ή  Αλβανοί παρέμειναν ανοιχτά. Το διεθνικό κράτος αύξησε 

σημαντικά τα δικαιώματα των Αλβανών, ωστόσο, άφησε κατά μέρος το θέμα των 

δικαιωμάτων των άλλων μειονοτήτων. Ουσιαστικά, η Συμφωνία της Οχρίδος, δεν 

κατάφερε να απαλλάξει τους πολίτες των Σκοπίων από τους φόβους της 

πλειοψηφίας (απόσχιση ή αποσύνθεση) ούτε της μειοψηφίας από τις διακρίσεις. 

• Πέμπτον, η υπογραφή της Συμφωνίας της Οχρίδος διεξήχθη 

υπό την αιγίδα της διεθνούς κοινότητας. Ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας ως 

εμπνευστή και ένα είδος εγγυητή της συμφωνίας είναι σημαντικός για τη διατήρηση 

της ενότητας του κράτους. Ωστόσο, η εμπειρία της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, 

δείχνει ότι δεν είναι αρκετός, όταν δεν υπάρχει και η συναίνεση των εγχώριων 

φορέων που έχουν και την προτεραιότητα. 

 Με απλά λόγια, τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι τα προβλήματα που οδήγησαν 

στην κρίση του 2001, εξακολουθούν να υπάρχουν και να υποδαυλίζουν την 

σταθερότητα του κράτους των Σκοπίων. Το μόνο που λείπει είναι η φλόγα, για να 

δοθεί το έναυσμα της αποσταθεροποίησης. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσει 

από μία εκ των δύο μεγάλων κοινοτήτων. Η πολιτική και κοινωνική κρίση που 

μαστίζει τα Σκόπια, είναι υπέρ αρκετή για να προκαλέσει καταστροφικό ντόμινο, το 

οποίο αφού διαλύσει τα Σκόπια θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη γειτονιά. 

 Οι προοπτικές δυστυχώς είναι δυσοίωνες, δεδομένης της πολιτικής 

αστάθειας αλλά ταυτοχρόνως και της προσπάθειας παραμονής στην εξουσία του 

κυβερνώντος κόμματος, το οποίο μετά από σχεδόν δέκα χρόνια εξουσίας έχει 

βυθιστεί στην διαφθορά και τα σκάνδαλα, δυναμιτίζοντας ακόμη περισσότερο το 

πολιτικό τοπίο. Μόνη λύση η αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, η οποία όμως μοιάζει 
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μάλλον αδύνατη, καθώς το χαρτί του εθνικισμού και της διχόνοιας θα παιχτεί για 

άλλη μια φορά. Μένει να δούμε αν το μεγαλύτερο θύμα θα είναι τα Σκόπια ή η 

Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η σταθερότητα σε μια χώρα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα εσωτερικών, 

περιφερειακών ή εξωτερικών (τρίτων) παραγόντων. Είτε μιλάμε για πολιτική, είτε για 

κοινωνική ή οικονομική σταθερότητα, αυτή αδιαμφισβήτητα συμβάλλει στην 

απρόσκοπτη λειτουργία μιας χώρας. Σε διαφορετική περίπτωση η άρρυθμη 

λειτουργία της χώρας μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές αναταραχές και στην 

κατάρρευση της κυβέρνησης. Σε πολυεθνικές δε κοινωνίες, μπορεί να φτάσουμε 

ακόμη και στον διαμελισμό της χώρας. Εκτός από την αναμενόμενη συμβολή τους 

στην κανονική λειτουργία της επιμέρους κοινωνίας, οι πολυεθνικές κοινωνίες έχουν 

μία επιπλέον επιβάρυνση. Σε ένα πολυεθνοτικό κράτος πρέπει να διατηρούνται οι 

καλές φυλετικές σχέσεις, προκειμένου η χώρα να ευημερήσει. Η εθνοτική 

αντιπαλότητα σε μια χώρα, αυξάνει επικίνδυνα την πιθανότητα για κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική αστάθεια, με καταστροφικά αποτελέσματα. 

 Είναι σύνηθες φαινόμενο μια κοινωνία να γίνεται εύκολος στόχος 

διεφθαρμένων κυβερνήσεων, οι οποίες εφαρμόσουν μη ρεαλιστική οικονομική 

στρατηγική, αδιάλλακτη εξωτερική πολιτική και εγχώρια νομοθεσία που φαινομενικά 

προστατεύει τους πολίτες. Η κακή νομοθεσία στο όνομα του σεβασμού και της 

ισότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταστολή των ελευθεριών και της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επιπλέον, η τοπική ή η γενικότερη σε όλους τους τομείς 

ανεργία και η μεγάλη εξάρτηση της χώρας στις ξένες επενδύσεις, θέτουν τις βάσεις 

για εσωτερικές αναταραχές. Οι πραγματικά δημοκρατικές κοινωνίες δημιουργούν 

κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται για τους πολίτες τους με πραγματικούς όρους και 

μεριμνούν για την ευημερία τους. 

 Σήμερα, με την βοήθεια της τεχνολογίας, οι αποστάσεις έχουν μηδενιστεί. Η 

παγκοσμιοποίηση είναι προ των πυλών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο 

ρόλος των γειτονικών κρατών και η επίδραση τους στην πολιτική μιας χώρας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ευημερίας, στην Ευρώπη, λόγω καλής περιφερειακής 

συνεργασίας αποτελούν οι σκανδιναβικές χώρες. Στον αντίποδα ασφαλώς 

βρίσκονται οι Βαλκανικές χώρες. Μία ασφαλής γειτονιά σου δίνει τη δυνατότητα να 

δεις και να κινηθείς πέρα από αυτή και να ενασχοληθείς ουσιαστικά με θέματα 
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εξωτερικής πολιτικής που άπτονται των γενικών συμφερόντων της χώρας, 

ενισχύοντας τη θέση της στη διεθνή αρένα ενός πολυπολικού συστήματος όπου η 

ισχύς καθορίζει την θέση σου. Αντίθετα, μία ανασφαλής γειτονιά εγκλωβίζει τη χώρα 

στην ίδια αυτή την περιφέρεια της, περισσότερο σε ρόλο κομπάρσου, σε μια 

προσπάθεια ανάδειξης της αρχικά σε περιφερειακή δύναμη και από εκεί σε πιόνι σε 

μια παγκόσμια σκακιέρα με εντελώς διαφορετικούς ρόλους και κανόνες. 

 Τέλος, αν κοιτάξει κανείς την ιστορία των συγκρούσεων, θα διαπιστώσει ότι 

ελάχιστες είναι οι διαμάχες που τελείωσαν με νίκη της μιας ή της άλλης πλευράς, 

χωρίς την παρέμβαση (πολιτική ή στρατιωτική) ενός τρίτου παράγοντα. Σήμερα, η 

αλληλεξάρτηση των κρατών, αλλά κυρίως των οικονομιών τους, έχει φτάσει σε 

τέτοιο σημείο που η επέμβαση – παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας θεωρείται 

επιβεβλημένη σε κάθε περίπτωση. Όχι για την σταθεροποίηση μιας χώρας ή μιας 

περιοχής, αλλά για την επιβίωση της ίδιας της διεθνούς κοινότητας, καθώς οι 

μακροπρόθεσμες (πολλές φορές και βραχυπρόθεσμες, όταν η διένεξη αφορά 

πλουτοπαραγωγικές πηγές) συνέπειες θα είναι καταστροφικές για όλους, 

λειτουργώντας ως ντόμινο, που έχει πλέον ξεκινήσει την πορεία του. 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ 

 Πολλά έχουν επιτευχθεί μέσα από τις συλλογικές προσπάθειες της διεθνούς 

κοινότητας, προς την σταθεροποίηση των Σκοπίων μετά την κρίση του 2001. Ως 

αποτέλεσμα της εφαρμογής της Συμφωνίας Πλαίσιο της Οχρίδος, σε συνδυασμό με 

την καθοριστική παρέμβαση των διεθνών παραγόντων, ο κίνδυνος μιας επικείμενης 

άμεσης επιστροφής σε ένοπλη σύγκρουση είναι χαμηλός. 

 Όμως, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, τα Σκόπια δεν έχουν 

αποφύγει ακόμη τον κίνδυνο της διάλυσης. Μια σειρά προκλήσεων παραμένουν στη 

χώρα και αν αφεθούν ανεξέλεγκτα, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη αστάθεια στο 

μέλλον. 

 Πρώτο, και πιο σημαντικό, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη δυσπιστία και 

καχυποψία μεταξύ Αλβανών και Σλαβομακεδόνων. Οι δύο εθνικές ομάδες είναι 

γεωγραφικά, πολιτικά και γλωσσικά διαχωρισμένες, ζουν ουσιαστικά σε 

παράλληλες κοινότητες, με πολύ λίγα σημεία επαφής. Αυτό ενισχύσει τους μύθους 



93 
 

και τα στερεότυπα της «άλλης ομάδας», το οποίο στη συνέχεια τροφοδοτεί 

περαιτέρω κύκλους δυσπιστίας και διαίρεσης. 

 Ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός του διαχωρισμού των εθνοτήτων στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παιδιά διαφορετικών εθνοτικών 

ομάδων φοιτούν με βάρδιες όπου υπάρχουν κοινά κτήρια, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπως στην πόλη του Kumanovo, τα μαθήματα γίνονται σε διαφορετικά 

κτήρια. Επιπλέον, το υψηλό επίπεδο εθνικισμού στην πολιτική του τομέα της 

εκπαίδευσης, οδηγεί πολύ συχνά οι αποφάσεις για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

να παίρνονται αποκλειστικά προς όφελος μιας εθνικής ομάδας και όχι στο πλαίσιο 

ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού οράματος για τη βελτίωση της παιδείας στο 

σύνολο της. Σε μια χώρα που επλήγη από σφοδρή κρίση μεταξύ των εθνοτήτων 

πριν λίγα χρόνια, οι τάσεις αυτές αποτελούν ανησυχητικό φαινόμενο και 

μακροπρόθεσμα θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα κινδύνου 

για σύγκρουση, δεδομένης της επιδείνωσης των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών. 

 Η αργή οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την έλλειψη των κατάλληλων 

δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης έχει οδηγήσει την ανεργία σε σταθερά υψηλό 

επίπεδο της τάξης του 35 τοις εκατό, χτυπώντας κυρίως τους νέους. 

 Όλα αυτά σε συνδυασμό με μια πολιτική συγκυρία, μπορούν να παρέξουν 

γόνιμο έδαφος για την διοχέτευση της κοινωνικής και οικονομικής έντασης στην βία, 

δεδομένου του μεγάλου αριθμού μικρών όπλων εξαιτίας του λαθρεμπορίου στα 

σύνορα με την Αλβανία και το Κόσοβο. 

 Δεύτερο, υπάρχει μία σειρά πολιτικών προβλημάτων τα οποία αποτελούν 

δυνητικά σημεία ανάφλεξης για τα επόμενα έτη, τα οποία μπορούν να έχουν 

αποσταθεροποιητικές συνέπειες για την χώρα τόσο πολιτικά όσο και κοινωνικά. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τέσσερις υποθέσεις για φερόμενα 

εγκλήματα πολέμου του 2001, τις οποίες το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 

επέστρεψε στα Σκόπια. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνεται και η εξαιρετικά 

ευαίσθητη περίπτωση του ηγέτη του Αλβανικού κόμματος DUI και συνασπιζόμενου 

της Κυβέρνησης, Ali Ahmeti. Σε περίπτωση επανεξέτασης των υποθέσεων, θα 

προκληθεί ίσως η μεγαλύτερη πολιτική αλλά και κοινωνική αποσταθεροποίηση και 

κρίση, πιθανότατα μεγαλύτερη αυτής του 2001. 



94 
 

 Η τρέχουσα διαφωνία με την Ελλάδα για το ζήτημα της ονομασίας των 

Σκοπίων ασφαλώς αποτελεί πληγή για τις διμερείς σχέσεις των δύο κρατών αλλά 

και εμπόδιο για την πιθανή προσχώρησή τους στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Το ελληνικό 

veto στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008, προκάλεσε 

πολιτική ένταση καθώς οι Αλβανοί κατηγόρησαν τους Σλαβομακεδόνες για κακούς 

χειρισμούς και λανθασμένη πολιτική τόσο στις διαδικασίες ένταξης στους δυτικούς 

θεσμούς όσο και για αδιαλλαξία στο θέμα του ονόματος (Μποζανίνου 2015). 

 Για τον Gruevski, η ένταξη της χώρας στην ΕΕ αποτελεί χαμηλή 

προτεραιότητα. Με την πολιτική και την προσωπική περιουσία του να βρίσκονται σε 

κίνδυνο, η φιλία της Ρωσίας ίσως αποδειχθεί ακαταμάχητη για εκείνον, την ώρα που 

αναζητά μανιωδώς τρόπους για να παραμείνει στην εξουσία. Αυτή η σύγκρουση -

μεταξύ της πολιτικής και της δημόσιας θέλησης- μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο 

την σταθερότητα της χώρας (Besir 2015). 

 Στην πραγματικότητα, το όνειρο της ένταξης σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα 

είναι εκείνο που έχει διατηρήσει την ύπαρξη μιας εύθραυστης ειρήνης μεταξύ των 

γηγενών κατοίκων των Σκοπίων και των μειονοτικών εθνοτικών Αλβανών τα 

τελευταία 14 χρόνια. Αν η σημερινή κυβέρνηση καταφέρει να επιβιώσει με κάποιον 

τρόπο από το σκάνδαλο που βρίσκεται σε εξέλιξη και παραμείνει στην εξουσία, η 

συνεχής στήριξη της στην Ρωσία θα εξοργίσει τους Αλβανούς, οι οποίοι είναι ήδη 

πεπεισμένοι ότι οι εθνικιστικές πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης έφεραν την 

καταστροφή στα Σκόπια. Δεν θα βρίσκουν πια λόγους για να παραμείνουν πιστοί 

σε μια χώρα που προσανατολίζεται μακριά από την Ευρώπη και προς τον 

αυταρχισμό. Οι αυτονομιστές στο εσωτερικό της εθνοτικής ομάδας των Αλβανών, 

θα αποκτήσουν νέα πνοή, διακινδυνεύοντας έτσι μια καθολική εξέγερση των 

Αλβανών, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν ήδη δυσανασχετήσει από την καθυστέρηση 

της διαδικασίας της Ευρωατλαντικής ενσωμάτωσης. Οι προοπτικές μιας ακόμα 

βίαιης σύγκρουσης στην αυλή της Ευρώπης, καθώς και η πιθανότητα να παρασύρει 

και τις γειτονικές βαλκανικές χώρες και να στείλει κύματα όσων ζητούν άσυλο στην 

Δυτική Ευρώπη, θα γίνουν τρομακτικά πραγματικές (Besir 2015). 

 Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην βορειοδυτική περιφέρεια των Σκοπίων 

υπάρχει το Κοσσυφοπέδιο, μια περιοχή που παραμένει ασταθής και αποτελεί 

μόνιμο παράγοντα απειλής για τη σταθερότητα του γείτονά του. Εάν η κατάσταση 
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ασφαλείας στο Κοσσυφοπέδιο επιδεινωθεί και ξεσπάσουν εκ νέου συγκρούσεις, οι 

συνέπειες για τα Σκόπια θα είναι καταστροφικές, καθώς η βία, τα φορητά όπλα και 

οι πρόσφυγες θα μπορούν να ρέουν εύκολα κατά μήκος των συνόρων των δύο 

χωρών. Πέραν αυτών, οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη οδηγήσει στη διχοτόμηση 

του Κοσσυφοπεδίου, θα αποτελέσει και το κύκνειο άσμα μιας πιθανής διχοτόμησης 

των Σκοπίων και σίγουρα θα οδηγήσει σε αυξημένη ένταση μεταξύ Αλβανών και 

Σλαβομακεδόνων. 

 Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι δύο είναι οι κύριοι τομείς 

αποσταθεροποίησης στα Σκόπια: 

• Ο Εθνοτικός και 

• Ο Πολιτικός (συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού). 

ΕΘΝΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Το κράτος και οι θεσμοί του, οι πολιτικοί και τα πολιτικά κόμματα, τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, οι θρησκευτικοί ηγέτες, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και οι 

διανοούμενοι καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε μια εθνικά 

διαιρεμένη κοινωνία μπορούν να αποτελέσουν φορείς του εθνικισμού. 

Εσωτερικός Παράγοντας 

 Αν και θα περίμενε κανείς το εσωτερικό των Σκοπίων να είναι διαιρεμένο σε 

αυτούς που επιθυμούν μια ομοσπονδία με την Σερβία και σε αυτούς που επιθυμούν 

την πλήρη ανεξαρτησία, εντούτοις, η κύρια πηγή αποσταθεροποίησης της χώρας 

προήλθε από τον αγώνα για περισσότερα δικαιώματα των Αλβανών. 

 Ιστορικά, οι πρώτες κινητοποιήσεις των Αλβανών έγιναν στο Κοσσυφοπέδιο 

το 1968 και 1981, με αιτήματα την ίδρυση ανεξάρτητου πανεπιστημίου αλλά και την 

προσάρτηση όλων των αλβανικών στοιχείων της περιοχής στο Κοσσυφοπέδιο, με 

σκοπό την αναγνώριση τους ως έβδομη Δημοκρατία. Και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις, οι διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα σε ολόκληρο το Κοσσυφοπέδιο 

υποστηρίχθηκαν από διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Σκόπια, κυρίως 

στις πόλεις Tetovo και Gostivar, έστω κι αν ήταν πολύ μικρότερης έντασης. 
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 Σαν αντίδραση στη συνεχιζόμενη κρίση, ελήφθησαν από την Σοσιαλιστική 

Δημοκρατία της «Μακεδονίας», το 1985, ορισμένα μέτρα κατά του "Αλβανικού 

εθνικισμού και της απόσχιση του". Με τα μέτρα αυτά μειώνεται δραματικά η 

διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι σχέσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των 

Σλάβων και της μειοψηφίας των Αλβανών ήταν κάθε άλλο παρά χαλαρή. Ο βαθμός 

της αμοιβαίας δυσπιστίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων αυξήθηκε κατακόρυφα όταν 

η πλειοψηφία ανακηρύχθηκε σε «μακεδονικό» έθνος-κράτος το 1989, καθώς η 

μειοψηφία απορρίπτει με τη σειρά της σε μεγάλο βαθμό την «μακεδονική» 

ανεξαρτησία και ταυτότητα και επιχειρεί να μποϋκοτάρει το δημοψήφισμα για το 

θέμα αυτό το 1991. Η απάντηση των σλαβομακεδόνων έρχεται στο Σύνταγμα του 

1991 στο προοίμιό του οποίου οι «Μακεδόνες» αναφέρονται  ως «δικαιούχο» έθνος. 

 Η «μακεδονική» γλώσσα και το κυριλλικό αλφάβητο κηρύχθηκε ως επίσημη 

γλώσσα του κράτους των Σκοπίων ενώ η χρήση των γλωσσών των εθνικοτήτων 

περιορίζεται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου η πλειοψηφία ανήκει στην 

εθνικότητα. Το 1991 το Σύνταγμα δεν προέβλεπε δικαίωμα πολιτικής 

εκπροσώπησης εθνικής ομάδας, ούτε τη χρήση της Αλβανικής γλώσσας στο 

κοινοβούλιο. 

 Όλα αυτά οδήγησαν στην κρίση του 2001 και στη Συμφωνία της Οχρίδος. 

Στις 12 Αυγούστου 2001, το μεγαλύτερο «μακεδονικό» μαζί με το μεγαλύτερο 

αλβανόφωνο πολιτικό κόμμα, υπό την παρουσία και αιγίδα δυτικών διπλωματών, 

υπέγραψαν τη Συμφωνία της Οχρίδος, η οποία προώθησε μια σειρά συνταγματικών 

και νομοθετικών πρωτοβουλιών. Σκοπός ήταν να ξεπεραστεί μια δεκαετία 

διακρίσεων σε βάρος των Αλβανών στο δικαστικό σύστημα, η διάχυτη βιαιότητα της 

αστυνομίας, η ελάχιστη εκπροσώπηση του αλβανικού στοιχείου στο κράτος και τους 

τοπικούς θεσμούς, ο περιορισμούς στη χρήση της αλβανικής γλώσσας και των 

συμβόλων σε δημόσια ιδρύματα, και η εκτεταμένη φτώχεια. 

 Αρκετές αλλαγές που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας για τους 

Αλβανούς έχουν πραγματοποιηθεί. Η Αλβανική εκπροσώπηση στην κυβέρνηση και 

τη δημόσια διοίκηση έχει αυξηθεί σημαντικά, από το 7% σε 29%. Η χρήση της 

αλβανικής στους κρατικούς θεσμούς και στους αλβανικής πλειοψηφίας δήμους 
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αναγνωρίζεται από το νόμο. Επετράπη η εκπαίδευση στην αλβανική γλώσσα, από 

το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. 

 Ωστόσο, η προθεσμία των τριών ετών για την εφαρμογή της Συνθήκης δεν 

τηρήθηκε και οι μεταρρυθμίσεις συχνά έγιναν αργά και χλιαρά ενώ αμαυρώθηκαν 

από συνεχείς οπισθοδρομήσεις. Η χρήση της αλβανικής στους κρατικούς θεσμούς 

εξακολουθεί να παραμελείται στην πράξη, ενώ η παρουσίαση των αλβανικών 

εθνικών συμβόλων έχει βρεθεί αντισυνταγματική από το Συνταγματικό Δικαστήριο. 

Η κεντρική κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει διακρίσεις εις βάρος των αλβανόφωνων 

δήμων στην κατανομή του προϋπολογισμού και στην κατανομή επιχορήγησης, 

χρησιμοποιώντας συχνά την έλλειψη κεφαλαίων ή άλλα νομικά τερτίπια ως 

δικαιολογία. Εν τω μεταξύ, η αλβανική εκπροσώπηση στο δικαστικό σώμα, καθώς 

και στις ανώτερες θέσεις της άμυνας, της ασφάλειας και των ειδικών αστυνομικών 

μονάδων, παραμένει ελάχιστη και φέρεται να οφείλεται στην έλλειψη "ικανών", σε 

ότι αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, Αλβανών υποψηφίων. 

 Κι ενώ η προσοχή της παγκόσμιας κοινής γνώμης επικεντρώθηκε στην 

άνοδο του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και στη Συρία και τις διαμάχες που κοστίζουν 

ζωές κάθε μέρα στην Ουκρανία και τη Γάζα, μια σειρά γεγονότων στα Σκόπια 

έρχονται να αποκαλύψουν πόσο εύθραυστες παραμένουν οι διεθνικές σχέσεις στο 

κράτος αυτό. Η ειρήνη ωστόσο μπόρεσε να διατηρηθεί μετά το δημοψήφισμα που 

οργανώθηκε από εθνικιστικές «μακεδονικές» ομάδες το 2004 κατά της δημοτικής 

αποκέντρωσης, τον αποκλεισμό του μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος, του DUI, 

από την κυβέρνηση μεταξύ του 2006 και του 2008 και άλλα διεθνικά επεισόδια που 

γρήγορα απειλούσαν να κλιμακωθούν. 

 Το Ιούλιο του 2014 προκλήθηκαν διεθνικές εντάσεις μετά από την ετυμηγορία 

για την «υπόθεση Monstra», όπου έξι Αλβανοί καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη 

δύο χρόνια μετά τη σύλληψή τους για την υποτιθέμενη δολοφονία πέντε 

σλαβομακεδόνων αλιέων. Οι ψαράδες είχαν βρεθεί νεκροί τον Απρίλιο του 2012. 

Λίγο αργότερα η υπουργός Εσωτερικών, Gordana Jankuloska, εμπλεκόμενη και στο 

πρόσφατο σκάνδαλο των υποκλοπών, είχε ξεκινήσει μια αστυνομική επιχείρηση 

μεγάλης κλίμακας στις αλβανόφωνες περιοχές που κατέληξε στη σύλληψη των έξι, 

τους οποίους περιέγραψε ως «τρομοκράτες, που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται 

και κατευθύνονται από τη φονταμενταλιστική ισλαμική ιδεολογία». Στις 4 Ιουλίου 
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2014 χιλιάδες Αλβανών βγήκαν στους δρόμους των Σκοπίων, στην πρωτεύουσα, 

διοργανώνοντας τη μεγαλύτερη και πιο βίαιη διαδήλωση από την ένοπλη 

σύγκρουση του 2001. 

 Κι ενώ τα ανώτερα δικαστήρια θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις 

αμφισβητήσιμες πτυχές της δίκης Monstra, οι εκτεταμένες αλβανικές ενέργειες, 

συμπεριλαμβανομένων των ειρηνικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε 

Αλβανία, Κοσσυφοπέδιο αλλά και σε άλλες κοινότητες της διασποράς στην Ευρώπη 

και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια ότι η εθνοτική 

συμφιλίωση στα Σκόπια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

 Επί πολλά χρόνια, η χώρα βίωσε ένα πλήθος καταστάσεων που απειλούν το 

μέλλον της ως μια βιώσιμη, πολυεθνική δημοκρατία. Περισσότερο από 

οποιαδήποτε άλλο σποραδικό περιστατικό, τα κύματα των διαμαρτυριών που 

προκλήθηκαν από την υπόθεση Monstra, αποδεικνύουν ότι η σύγκρουση για την 

αποφυγή της οποίας σχεδιάστηκε η συμφωνία Οχρίδας, εξακολουθεί να σιγοκαίει. 

 Από την άλλη, η εμπλοκή στο θέμα της ονομασίας φαίνεται να δημιουργεί νέα 

ένταση στις σχέσεις των δύο εθνοτήτων, με τους «Μακεδόνες», φοβούμενους της 

αλβανικής προδοσίας, να σκέφτονται την υπαναχώρηση από την δέσμευση για μια 

πολυεθνική κοινωνία και ότι η υιοθέτηση μιας εθνικής ταυτότητας χωρίς Αλβανούς 

και άλλες μειονότητες είναι η καλύτερη διαδρομή. Έτσι αποκλείεται κάθε αλβανική 

και μη «μακεδονική» κληρονομιά από την επίσημη ταυτότητα. Αυτός ο στόχος είναι 

προφανής στο αμφιλεγόμενο "Skopje 2014", ένα αποκλειστικά «Μακεδονικό» -

εθνικιστικό- σχέδιο με επικεφαλής τον Gruevski, το οποίο έχει μετατρέψει την πόλη 

σε πρωτεύουσα «kitsch» του κόσμου, γεμάτη με μνημεία που υποτίθεται ότι 

εμπνέονται από την «μακεδονική» ένδοξη αρχαιότητα. Αυτή δυστυχώς είναι μια 

εθνική στρατηγική προορισμένη να αποτύχει. 

 Οι περισσότεροι Αλβανοί αισθάνονται ότι δεν αντιπροσωπεύονται στο 

κράτος. Η αποτυχία να δοθεί ένα νέο όραμα στους Αλβανούς των Σκοπίων τους έχει 

αποξενώσει από ένα κράτος που εξακολουθεί να τους θεωρεί πολίτες δεύτερης 

κατηγορίας. Έτσι, οι άνεργοι, κατά κύριο λόγο νέοι, αποτελούν εύκολο στόχο για 

τους πολιτικούς και θρησκευτικούς εξτρεμιστές που προσπαθούν να γεμίσουν το 

κενό ηγεσίας. Η τεράστια απογοήτευση από τα αλβανικά πολιτικά κόμματα που 
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αδυνατούν να εκπροσωπήσουν την αλβανική κοινότητα, σε συνδυασμό με την 

οδυνηρά αργή εφαρμογή της Συμφωνίας της Οχρίδος, ωθούν τους Αλβανούς σε 

ακραίες επιλογές. Αν και δεν είναι ακόμα σαφές πόσο εκτεταμένη είναι η επέκταση 

του ριζοσπαστικού Ισλάμ στις αλβανικές κοινότητες, σίγουρο είναι ότι κερδίζει 

έδαφος. 

 Τέλος, μια άλλη πηγή συλλογικού φόβου των «Μακεδόνων» έναντι των 

Αλβανών είναι ότι ακόμα κι αν οι Αλβανοί δεν αποσχιστούν, οι Σλαβομακεδόνες θα 

γίνουν τελικά μια μειονότητα στην ίδια τους τη χώρα, λόγω του υψηλού ρυθμού 

αναπαραγωγής του αλβανόφωνου πληθυσμού, της τάξης 3,5 προς 1 (Στάμκος 

2013) και της μετανάστευσης από το Κοσσυφοπέδιο. Και μπορεί οι αυτόχθονες 

Αλβανοί να θεωρούνται ειρηνικοί και ενσωματωμένοι στην κοινωνία, οι Αλβανοί 

ωστόσο του Κοσσυφοπεδίου θεωρούνται εχθρικοί απέναντι στους Σλάβους λόγω 

των απογοητεύσεων και εμπειριών τους από το Κοσσυφοπέδιο και τον Μιλόσεβιτς. 

Το Σύνδρομο του Κοσσόβου 

 Η πιο αξιοσημείωτη σύγκρουση μεταξύ Αλβανών και σλαβομακεδόνων στα 

Σκόπια, μετά τη Συμφωνία της Οχρίδος του 2001, μέχρι το 2015, καταγράφηκε το 

2007, όταν στις 7 Νοεμβρίου σκοπιανές ειδικές αστυνομικές δυνάμεις εξολόθρευσαν 

έξι ένοπλους Αλβανούς, από το γειτονικό Κοσσυφοπέδιο, στην περιοχή Shara Mt. 

στα βόρεια Σκόπια -η περιοχή είναι γνωστή από το 1991 ως η πιο εθνικιστική και 

αυτονομιστική περιοχή των Αλβανών στα Βαλκάνια, μετά την ανεξαρτητοποίηση του 

Κοσσυφοπεδίου. Η αστυνομία ανακάλυψε μεγάλη ποσότητα κρυμμένων όπλων και 

πυρομαχικών, εισερχόμενα από το Κοσσυφοπέδιο. Οι πολιτικοί αναλυτές των 

Βαλκανίων υποθέτουν ότι αυτό που συμβαίνει στα Σκόπια, μετά το 1999, είναι απλά 

μια συνέχεια της επανάστασης του Κοσσυφοπεδίου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι 

τα Σκόπια έχουν προγραμματιστεί από τους Αλβανούς επαναστάτες του 

Κοσσυφοπεδίου (δηλαδή, από την πολιτική ηγεσία του Απελευθερωτικού Στρατού 

του Κοσσυφοπεδίου, τον UCK) να είναι η επόμενη χώρα των Βαλκανίων που θα 

βιώσει το «σύνδρομο του Κοσσυφοπεδίου», που ολοκληρώθηκε με επιτυχία μετά 

την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του, το Φεβρουάριο του 2008. Το Μαυροβούνιο 

θα είναι η τρίτη χώρα των Βαλκανίων που αναμένεται να πληγεί από το σύνδρομο 

αυτό. 
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 Το «Μακεδονικό Ζήτημα» μετά την εξέγερση του UCK το 2001 στα Σκόπια, 

κατά κύριο λόγο εξαρτάται από την επίλυση του «Ζητήματος του Κοσσυφοπεδίου». 

Είναι λογικά αναμενόμενο ότι μετά την διεθνή αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου και 

την διακήρυξη της ανεξαρτησίας του μετά τις 17 Φεβρουαρίου 2008, οι Αλβανοί των 

Σκοπίων, πιθανότατα ακολουθούμενοι από συμπατριώτες τους στο Ανατολικό 

Μαυροβούνιο, θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Κοσσυφοπεδίου, σε μια σειρά 

περιφερειακών συγκρούσεων με σκοπό την εδαφική εθνική ανεξαρτησία και τελικό 

στόχο την ένωση με την μητέρα πατρίδα την Αλβανία, θέση που έχει διατυπωθεί το 

1997 από τον αείμνηστο ηγέτη των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου Ibrahim Rugova 

και πιο πρόσφατα, τον Απρίλιο και Μάιο του 2015, επιβεβαιώθηκε από τον 

πρωθυπουργό της Αλβανίας, Edi Rama (Το Βήμα, Κόσμος 2015). 

Περιφερειακός Παράγοντας 

 Κατά τη διάρκεια της ύπαρξης της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, αν και ο αλβανόφωνος πληθυσμός που ζούσε 

στην ομοσπονδία ήταν μεγαλύτερος αυτού των «Μακεδόνων», των Σλοβένων ή των 

Μαυροβούνιων, οι Αλβανοί ήταν οι μόνοι που δεν είχαν τη δική του ομοσπονδιακή 

δημοκρατία. Τον Νοέμβριο του 1968, μεγάλης κλίμακας διαδηλώσεις έλαβαν χώρα 

στο Κοσσυφοπέδιο, με τους Αλβανούς να ζητούν από τις γιουγκοσλαβικές αρχές να 

δώσουν στην επαρχία τους την υπόσταση της δημοκρατίας, την έβδομη Δημοκρατία 

της γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας. Παρόμοιες διαδηλώσεις έγιναν στα Σκόπια, 

κυρίως στην πόλη του Tetovo, όπου οι Αλβανοί απαίτησαν την ένταξη των 

αλβανόφωνων περιοχών των Σκοπίων στο Κοσσυφοπέδιο, για τον σχηματισμό της 

έβδομης δημοκρατίας. Οι ίδιοι Αλβανοί που συμμετείχαν σε αυτές τις διαδηλώσεις, 

όπως και σε αυτές του 1977, δημιούργησαν εθνικά αλβανικά κόμματα τα οποία δεν 

διστάζουν να ζητούν κατά καιρούς την ένωση με την μητέρα Αλβανία. Με βάση αυτά 

τα γεγονότα και τα κληροδοτήματα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι οι εθνικά «Μακεδόνες» φοβούνται ότι ο εθνοτικός αγώνας των 

Αλβανών, ανεξάρτητα από το αν παρουσιάζεται ως «αγώνας για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα» ή για την «Αποκέντρωση και την Αυτοδιοίκηση», έχει ως απώτερο 

στόχο την εδαφική απόσχιση και το σχηματισμός της "Μεγάλης Αλβανίας" ή του 

"Μεγάλου Κοσσυφοπεδίου». 
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 Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και η γιουγκοσλαβική σύγκρουση στα 

Βαλκάνια έφεραν το «αλβανικό ζήτημα» στην επιφάνεια. Οι Αλβανοί είναι 

διασκορπισμένοι μεταξύ τριών χωρών, οι μισοί δε από αυτούς ζουν έξω από την 

Αλβανία. Έχοντας μείνει εκτός των συνθηκών που υπεγράφησαν στις αρχές του 

αιώνα, έχουν την αίσθηση ότι, για άλλη μια φορά απέτυχαν να αδράξουν την 

ευκαιρία τους για την ένωση και δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας, αυτή τη φορά 

κατά τη στιγμή που όλοι οι λαοί της πρώην Γιουγκοσλαβίας απέκτησαν την 

ανεξαρτησία τους. 

 Η εξαγωγή της επανάστασης του Κοσσυφοπεδίου, μετά το 1999, στα 

γειτονικά Σκόπια, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με πολύ σοβαρό περιφερειακό 

πρόβλημα της δημιουργίας μιας Μεγάλης Αλβανίας, από το 1878 μέχρι σήμερα. Οι 

αλβανικές αποσχιστικές τάσεις, που υποστηρίζονται από τις παραστρατιωτικές 

δυνάμεις του UCK, στις περιοχές του Tetovo, Kumanovo και Gostivar στα 

βορειοδυτικά του κράτους των Σκοπίων, ενθαρρύνονται άμεσα από το γεγονός ότι 

οι γειτονικοί Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου τελικά πέτυχαν το διαχωρισμό του 

Κοσσυφοπεδίου από την υπόλοιπη Σερβία, με άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ και της 

διπλωματικής υποστήριξης από την ΕΕ. Το ίδιο ή πολύ παρόμοιο σενάριο, 

σχεδιάστηκε τώρα και για τα Σκόπια, με την πόλη των Σκοπίων ως πρωτεύουσα του 

αλβανικού ανεξάρτητου κράτους της Δημοκρατίας της Ilirida. Πρόκειται για μία 

κατάσταση που διακηρύχθηκε από τους τοπικούς Αλβανούς εθνικιστές δύο φορές 

μετά την διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας: το 1992 και τον Σεπτέμβριο του 2014 

 Φυσικά, ο απώτερος στόχος είναι η παν-αλβανική ενοποίηση με τα Τίρανα 

ως πρωτεύουσα της Μεγάλης Αλβανίας, όπως ήταν κατά τη διάρκεια του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι μεταξύ Κοσσυφοπεδίου, 

Δυτικών Σκοπίων και Αλβανίας, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει έλεγχος 

συνόρων, αφού τυπικά αυτός γίνεται από τους ίδιους τους Αλβανούς, αν και εφόσον 

γίνεται, για όλες τις διασυνοριακές κινήσεις. Ως εκ τούτου, στην πράξη, Μεγάλη 

Αλβανία υπάρχει ήδη. Επιπλέον, οι μεταφορές συνδέσεων μεταξύ Τιράνων και 

Πρίστινας προγραμματίζεται να βελτιωθούν ριζικά, καθώς η κυβέρνηση των 

Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου συμφώνησε πρόσφατα με την κυβέρνηση της 

Αλβανίας να συνδέσουν τις δύο πρωτεύουσές με ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. 
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 Η σερβική επαρχία του Κοσσυφοπεδίου και τα Σκόπια συνιστούν δύο ζώνες 

δυνητικής αστάθειας στα Βαλκάνια. Χαρακτηρίζονται από μια εύθραυστη εσωτερική 

ισορροπία που προκύπτει από θεσμικές εσωτερικές αλλαγές, που χαρακτηρίζουν 

τις πολυεθνικές ομάδες κατά την μετάβαση από τον κομμουνισμό. Η αστάθεια ενός 

πολυεθνικού, πολυπολιτισμικού ή πολυθρησκευτικού κράτους ή περιοχής, 

προέρχεται συχνά από διαφορές σχετικά με τον ορισμό της ιθαγένειας και της 

υπηκοότητας, και ως εκ τούτου συχνά από την κατάσταση των μειονοτήτων και του 

μεγέθους της αυτονομίας τους. Η οικονομική διάσταση (οικονομικές ανισότητες, η 

σχέση μεταξύ πολιτικής και οικονομίας) είναι ένας δεύτερος παράγοντας. 

 Η περιφερειακή διάσταση και το έμμεσο περιβάλλον είναι κατά συνέπεια η 

δεύτερη μεταβλητή που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε οποιαδήποτε ανάλυση 

παραγόντων αστάθειας. Η στάση των Τιράνων, της Αθήνας, τη Σόφιας και της 

Άγκυρας θα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την περιφερειακή σταθερότητα, 

δεδομένου ότι η πολιτική έναντι, ή ακόμα και παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις 

των χωρών με γείτονές τους μπορεί να επιλύσει ή να τροφοδοτήσει μια διαφορά. 

 Για την Αλβανία, η μοίρα των Αλβανών στην πρώην Γιουγκοσλαβία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του «αλβανικού ζητήματος» και η στάση που λαμβάνει η 

σκοπιανή ή η σερβική κυβέρνηση απέναντι στις αλβανικές μειονότητες τους, 

αποτελεί τον θεμελιώδη δείκτη των διμερών τους σχέσεων. Ωστόσο, είναι προς το 

συμφέρον των Τιράνων να διατηρήσουν καλές σχέσεις με τα Σκόπια, για λόγους 

τόσο εσωτερικής πολιτικής αλλά και περιφερειακής ισορροπίας, δεδομένης της βίας 

του πολέμου στη Βοσνία και τη στάση που κρατά η διεθνής κοινότητα και ιδίως οι 

Ηνωμένες Πολιτείες, ενάντια σε κάθε αποσταθεροποίηση στην περιοχή και δη των 

Σκοπίων. 

 Η αλβανική κυβέρνηση παίζει επομένως, σε γενικές γραμμές, το ρόλο του 

συντονιστή στις αποσχιστικές φιλοδοξίες του αλβανικού κινήματος, φοβούμενη για 

την μοίρα της φιλοδυτικής της πολιτικής που της παρέχει οικονομική και στρατιωτική 

υποστήριξη, και από την άλλη τις συνέπειες της υποστήριξης μιας εξέγερσης ή 

ακόμη και μιας ένοπλης σύρραξης. Έτσι η αλβανική πολιτική παρουσιάζεται 

διπρόσωπη, καθώς από τη μία επιχειρεί να αυξήσει την επιρροή της στα Σκόπια, 

υποστηρίζοντας επίσημα την εδαφική ακεραιότητα τους και τη διαδικασία 

ενσωμάτωσης της αλβανικής μειονότητας, εκφράζοντας παράλληλα αντιρρήσεις σε 
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μια αποσχιστική πολιτική, ενώ από την άλλη πλευρά υποστηρίζει σιωπηρά το 

ριζοσπαστικό κίνημα και τις απαιτήσεις για αυτονομία. 

Εξωτερικός Παράγοντας 

 Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η «μακεδονική» διασπορά αφοσιώθηκε εξ’ 

ολοκλήρου στην προσπάθεια δημιουργίας και κυρίως αναγνώρισης της 

ανεξαρτησίας του νεοσύστατου τότε «Μακεδονικού» κράτους, καθώς και των 

δικαιωμάτων των «Μακεδόνων» στα γειτονικά κράτη. Οι ενδοεθνοτικές διαφορές, 

την περίοδο αυτή, δεν την απασχόλησαν καθώς η διένεξη με την Ελλάδα κρίθηκε 

ως υψίστης προτεραιότητας για την επιβίωση του κράτους. Αργότερα, κατά τη 

διάρκεια της κρίσης του 2001, ένα μεγάλο μέρος της «μακεδονικής» διασποράς 

υποστήριξε θερμά την σκληρή γραμμή του τότε υπουργού των εσωτερικών Ljube 

Boskovski. 

 Εκείνη την εποχή, η αλβανική διασπορά επικέντρωσε τη στήριξή της προς 

τους εθνικιστές του Κοσσυφοπεδίου, και όχι στα Σκόπια, έχοντας κατά νου την ωμή 

βία που έπληττε τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου, σε σύγκριση με την σημαντικά 

καλύτερη κατάσταση και μεταχείριση αυτών στα Σκόπια. Αργότερα, μετά την 

επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο το 1999, και την διάλυση του LAPMB 

(Liberation Army of Presevo, Medvedja and Bujanovac), στα μέσα του 2001, ένα 

μεγάλο μέρος της υποστήριξης της περιήλθε στον NLA (National Liberation Army) 

που έδρασε στα Σκόπια μέχρι το φθινόπωρο του 2001. 

 Τα τελευταία χρόνια η «Μακεδονική» διασπορά εξακολουθεί να προβάλει την 

παραχαραγμένη ιστορία του κράτους των Σκοπίων με σκοπό την ολοκλήρωση της 

αναγνώρισης τους και την ένταξη στους δυτικούς θεσμούς, ενώ έχει αναλάβει και 

τον ρόλο του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των απανταχού 

«Μακεδόνων», αδιαφορώντας για τα ίδια αυτά δικαιώματα εντός της μητέρας 

πατρίδας. Περισσότερο δε, κλείνουν προς την σκληρή πολιτική έναντι της αλβανικής 

μειονότητας, χωρίς ωστόσο μεγάλη και ενεργό συμμετοχή. 

 Από την άλλη, η Αλβανική μειονότητα, η οποία διαθέτει ένα ισχυρότατο λόμπι 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι την άκαμπτη στάση των 

Αμερικανών στο θέμα της αλλαγής συνόρων στα Βαλκάνια και την 

υπερπροστατευτικότητα τους στο θέμα των Σκοπίων, έχει στρέψει για άλλη μια 
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φορά τις προσπάθειες της στο Κοσσυφοπέδιο. Πιστεύει ότι μία ανεξαρτησία στο 

Κοσσυφοπέδιο, θα σημάνει την έναρξη της ενοποίησης των αλβανικών εδαφών και 

θα φέρει προ τετελεσμένων γεγονότων τις Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της 

Αλβανικής μειονότητας στα Σκόπια. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Εσωτερικός Παράγοντας 

 Από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους το 1991, τα Σκόπια έχουν βιώσει 

την πόλωση και την πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού, καθώς και τη σταδιακή 

ανασύνθεση των πολιτικών δυνάμεων, που οφείλεται σε μια ταραχώδη περίοδο 

μετάβασης που κυριαρχείται από την εφαρμογή πολιτικών, οικονομικών και 

κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και από ένταση στις σχέσεις μεταξύ των 

εθνοτήτων των Αλβανών και των Σλαβομακεδόνων, σε ένα ασταθές περιφερειακό 

περιβάλλον. 

 Από τον Putin στη Ρωσία και τον Erdogan στην Τουρκία, ως τον Gruevski 

στα Σκόπια, έχουν εγκατασταθεί νέα αυταρχικά καθεστώτα ως απομίμηση της 

δημοκρατίας με τη διοργάνωση πολυκομματικών εκλογών, μίμηση των 

δημοκρατικών θεσμών και υιοθέτηση δημοκρατικής γλώσσας. Σε σύγκριση με τα 

παλιά αυταρχικά καθεστώτα, οι κυβερνώντες δεν χρειάζεται να καταφύγουν στη βία 

για να παραμείνουν στην εξουσία. Αντίθετα, παραμένουν στην εξουσία μέσω του 

ελέγχου των πληροφοριών και της χειραγώγησης των πεποιθήσεων, καθώς και την 

ανάπτυξη ελεγχόμενων οικονομικών συστημάτων. 

 Σε τέτοιου είδους καθεστώτα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τακτικές 

πολιτικής προκειμένου να εδραιωθούν επί μακρόν στην εξουσία: 

• Τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης που αγγίζει τα όρια 

τις φιλοκυβερνητικής προπαγάνδας, η οποία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου μπορεί να θεωρηθεί και ως προεκλογική εκστρατεία των μέσων 

ενημέρωσης υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. 

• Τον έλεγχο της νεοφιλελεύθερης οικονομίας, η οποία ευνοεί τις 

εταιρείες που τάσσονται υπέρ του καθεστώτος, αλλά επίσης κατέχει εταιρείες μέσω 

κομματικών μηχανισμών της ολοένα αυξανόμενης δημόσιας διοίκησης, 
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επιτρέποντας στους κατεστημένους φορείς να εκφοβίσουν και να ασκήσουν πίεση 

στους ψηφοφόρους. 

• Την υπερβολική ρύθμιση της νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τη 

δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία ασκεί καταχρηστικά πολιτική πίεση στις εταιρείες, 

τα ιδρύματα και την κοινωνία στο σύνολό της. 

• Την χρήση βίας και καταστολής των μαζών, μόνο όταν οι τρεις 

πρώτες τακτικές αποτύχουν και ο όχλος δεν μπορεί να χειραγωγηθεί. 

 Μια περίπτωση τέτοιας κλιμάκωσης είχαμε πρόσφατα στα Σκόπια, με 

αφορμή ένα σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών που εκτυλίσσεται στη χώρα από 

τις αρχές του Φεβρουαρίου, όταν το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης άρχισε 

να δημοσιοποιεί μαγνητοφωνήσεις που εμπλέκουν υψηλόβαθμα κυβερνητικά 

στελέχη σε σκάνδαλα διαφθοράς και εγκληματικότητας. Χιλιάδες διαδηλωτές 

συγκεντρώθηκαν απαιτώντας την παραίτηση της κυβέρνησης μπροστά από το 

Κοινοβούλιο. Η αστυνομία, μη μπορώντας να ελέγξει το πλήθος, κατέφυγε στην 

χρήση ωμής βίας. Οι διαδηλώσεις γιγαντώθηκαν και εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα 

και έφτασαν στο αποκορύφωμα τους στις 17 και 18 Μαΐου τόσο με φιλοκυβερνητικές 

όσο και αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Ουσιαστικά οι τελευταίες αυτές διαδηλώσεις 

έγιναν για να νομιμοποιήσουν, τόσο ο Πρωθυπουργός Gruevski όσο και ο αρχηγός 

της αντιπολίτευσης Zaev, τον εαυτό τους και τα αιτήματά τους πριν από την 

επικείμενη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις, που 

εκτυλίχθηκαν κυρίως στα Σκόπια αλλά και στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή των 

ηγετών των τεσσάρων μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων (των δύο μεγαλύτερων 

εθνικά «μακεδονικών» και των δύο μεγαλύτερων εθνικά αλβανικών) και ως 

διαμεσολαβητές εκπροσώπους της ΕΕ, κατέληξαν σε μεταβατική κυβέρνηση και 

εκλογές το επόμενο έτος. 

 Το ξέσπασμα του Μαΐου δεν αποτελεί μεμονωμένο συμβάν κοινωνικής 

δυσαρέσκειας ως αποτέλεσμα του διαρρέοντος μαγνητοφωνημένου υλικού. Στην 

πραγματικότητα, οι πιο πρόσφατες διαδηλώσεις αποτελούν το αποκορύφωμα 

μεγάλων και συνεχών διαδηλώσεων των τελευταίων μηνών. Για σχεδόν δύο 

δεκαετίες, τα Σκόπια υπήρξαν χύτρα ταχύτητας μέσα στην οποία συσσωρεύονταν 

η δημόσια οργή κατά της διαφθοράς, της επιδείνωσης της διακυβέρνησης και της 

χρόνιας ανεργίας. Η αρχή έγινε με τις διαδηλώσεις των φοιτητών στο τέλος του 
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2014, τους εργαζόμενους με σύμβαση, τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, τις διαμαρτυρίες κατά του Υπουργού Υγείας με αφορμή τον τραγικό 

θάνατο μιας νεαρής κοπέλας, τους μαθητές και τους γονείς τους κατά της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, κ.α. Η βαλβίδα πια είναι έτοιμη να εκραγεί. 

 Οι πυροβολισμοί στο Kumanovo ξύπνησαν τον υπόλοιπο κόσμο, επειδή 

θυμίζουν την κρίση ασφαλείας πριν από δεκαπέντε χρόνια, όταν οι Αλβανοί βγήκαν 

στους λόφους με τα όπλα τους για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στην 

εκπροσώπηση, την απασχόληση και την εκπαίδευση. Όμως, η τρέχουσα κρίση δεν 

προήλθε κυρίως από εθνοτικές εντάσεις αλλά κρύβει μια πολύ πιο βαθιά κρίση στο 

πολιτικό σώμα και στην οικονομία. 

 Μετά από 24 χρόνια της ανεξαρτησίας, το μοντέλο των Σκοπίων καταρρέει. 

Το κυβερνών κόμμα έχει κρατηθεί στην εξουσία ελέγχοντας τα μέσα ενημέρωσης, 

δανειζόμενο από τις διεθνείς αγορές για να κρατήσει την οικονομία της χώρας. Αυτό 

έχει υπονομεύσει την εύθραυστη δημοκρατία της χώρας ενώ το κράτος δικαίου 

κατέρρευσε. Ο πρωθυπουργός Gruevski κέρδισε την εξουσία σχεδόν πριν από μια 

δεκαετία με υποσχέσεις για καθαρά οικονομική ανάπτυξη. Αλλά στη συνέχεια 

τελειοποίησε το σύστημα των πελατειακών σχέσεων και της οικονομικής 

αιχμαλωσίας του κράτους ενώ έχει καταφύγει σε πρόωρες εκλογές δύο φορές για 

να κρατήσει το κόμμα του στην εξουσία. 

 Αλλά και η οικονομία των Σκοπίων δεν είναι βιώσιμη. Η κυβέρνηση έχει 

χρησιμοποιήσει τμήμα της χρηματοδότησης του χρέους στην κατασκευή 

μεγαλεπήβολων έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ναυαρχίδας «Skopje 

2014», το οποίο κόστισε άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ 2008 και 2014, 

το δημόσιο χρέος έχει τετραπλασιαστεί, το ΑΕΠ αυξάνεται από 23% το 2008 σε 

περίπου 46% το 2014. Το χρέος αναμένεται να αγγίξει το ανώτατο όριο του 60% 

που προβλέπεται από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το 2019. Ο κρατικός 

προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά ένα τρίτο κατά την ίδια περίοδο (από περίπου 2 

έως 3.000.000.000 ευρώ). Οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων κατά μέσο ήταν 

μόνο το 2,8% του ΑΕΠ ετησίως μεταξύ του 2009 και του 2014. 

 Σύμφωνα με το Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας 2015 (The Heritage 

Foundation 2014), τα Σκόπια καταλαμβάνουν την 53η θέση και χαρακτηρίζονται ως 
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"μετρίως ελεύθερη" οικονομία. Η διαφθορά και η αναξιοκρατία κυριαρχούν στις 

διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης και στη σύναψη συμβάσεων, αυξάνοντας το 

κόστος για τις επιχειρήσεις και το πάγωμα των ξένων επενδύσεων. Τέλος, τα Σκόπια 

παραμένουν σημαντικό σημείο διέλευσης και προορισμού για την εμπορία 

ανθρώπων στη Δυτική Ευρώπη, καθώς και για το λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών 

και κλεμμένων αυτοκινήτων. 

 Η κυβέρνηση Gruevski έχει επικεντρωθεί σε τεχνοκρατικά μέτρα που θα 

αυξήσουν τη θέση της χώρας στις διεθνείς κατατάξεις. Ωστόσο, πίσω από αυτή την 

όψη υπάρχει έλλειψη πραγματικής ελευθερίας στην αγορά, καθώς υπάρχει τεράστια 

διαφορά μεταξύ των τυπικά δημοκρατικών συνθηκών και την πραγματικότητα της 

ευνοιοκρατίας. 

 Η ζωή για τους πολίτες είναι σκληρή. Περίπου το ένα τρίτο του εργατικού 

δυναμικού της χώρας είναι άνεργο, κατέχοντας το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό 

στην Ευρώπη μετά το Κοσσυφοπέδιο. Χωρίς το βαρύ δανεισμό, η εύθραυστη 

οικονομία δεν θα μπορούσε να αντέξει τους πάνω από 300.000 συνταξιούχους, οι 

οποίοι βασίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό για το ήμισυ των αναγκών τους. 

Ούτε θα μπορούσε να αντέξει να πληρώσει το τεράστιο κρατικό μηχανισμό. 

 Το VMRO-DPMNE προκειμένου να κρατηθεί στην εξουσία καταφεύγει στον 

εθνικισμό και τον εκφοβισμό των αντιπάλων του, αυξάνοντας τις διαιρέσεις σε μια 

πολυεθνική χώρα. Οι εθνικά «Μακεδόνες» έχουν παράπονα από την μη εύρεση 

λύσης στη διαφορά με την Ελλάδα, η οποία έχει ήδη μπλοκάρει την είσοδο στο 

ΝΑΤΟ, και ο Gruevski έχει χρησιμοποιήσει επιδέξια το ζήτημα για να συσπειρώσει 

τους εθνικιστές στην στήριξη της κυβέρνησης. Εν τω μεταξύ, τα εκλεγμένα πολιτικά 

κόμματα των Αλβανών λαμβάνουν το μερίδιο τους από την λεία της διακυβέρνησης, 

παρά το γεγονός ότι οι Αλβανοί ψηφοφόροι τους παραμένουν ακόμα πιο 

αποξενωμένοι και πιο φτωχοί από τον υπόλοιπο πληθυσμό. 

Περιφερειακός Παράγοντας 

 Οι αντιδράσεις των γειτονικών χωρών στον χαρακτήρα της εθνικής 

μακεδονικής εθνικής ταυτότητας, καθώς και από ορισμένες ομάδες μέσα από τα 

Σκόπια, αποτελούν μια πηγή συλλογικού φόβου. 
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 Η Βουλγαρία αναγνωρίζει το ανεξάρτητο «μακεδονικό» κράτος, δεν 

αναγνωρίζει την ύπαρξη «μακεδονικού» έθνους και γλώσσας. Η Ελλάδα δεν 

αναγνωρίζει το συνταγματικό όνομα της χώρας, ούτε τη «Μακεδονική» Ορθόδοξη 

Εκκλησία. Η Σερβία αναγνωρίζει επίσημα την ανεξαρτησία του «Μακεδονικού» 

κράτους και του «μακεδονικού» έθνους, αλλά η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν 

αναγνωρίζει την «Μακεδονική» Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Αλβανία αναγνωρίζει το 

«μακεδονικό» έθνος και απαιτεί οι Αλβανοί των Σκοπίων να αποτελούν συστατικό 

έθνος της χώρας. Οι ίδιοι οι Αλβανοί που ζουν στα Σκόπια δεν έχουν αντίρρηση για 

το όνομα "Δημοκρατία της Μακεδονίας", ωστόσο πολλοί υποστηρίζουν ότι οι 

"Μακεδόνες" δεν είναι παρά Βούλγαροι. 

 Συνοψίζοντας. η κύρια περιφερειακή απειλή για την ταυτότητα των Σκοπίων 

είναι η Βουλγαρία, στο βαθμό που η «μακεδονική» ταυτότητα είναι θέμα γλώσσας, 

η Σερβία, αν είναι θέμα θρησκείας, η Αλβανία, αν είναι θέμα κρατικής υπόστασης, 

και η Ελλάδα στο βαθμό που είναι θέμα ονόματος, γλώσσας και θρησκείας. Κι αυτό 

γιατί το κράτος των Σκοπίων κατασκευάστηκε για να προστατέψει αυτήν ακριβώς 

την «Μακεδονική» ταυτότητα, ως τον μόνο εγγυητικό παράγοντα της ύπαρξης του.  

 H μεγαλύτερη περιφερειακή ανησυχία που μπορεί να έχει μεγάλες αρνητικές 

επιπτώσεις και να φέρει αποσταθεροποίηση στην περιοχή, εστιάζεται στο 

Κοσσυφοπέδιο. Η πιθανότητα να ξεσπάσει μια σύγκρουση στο Κοσσυφοπέδιο 

εξακολουθεί να μαζεύει αρκετές πιθανότητες. Σε αυτήν την περίπτωση, μια 

προσέγγιση του συνόλου του αλβανικού στοιχείου της ευρύτερης περιοχής θα 

μπορούσε να ενισχύσει τις διασυνοριακές σχέσεις και να οδηγήσει σε μια απόπειρα 

ένωσης των Αλβανών των Σκοπίων με αυτούς του Κοσσυφοπεδίου. 

 Από την άλλη, η πιθανή αναγνώριση του Κοσσόβου ως ανεξάρτητο κράτος 

μπορεί να έχει τεράστια επιρροή στις αλβανικές αυτονομιστικές οργανώσεις των 

Σκοπίων, ριζοσπαστικοποιώντας τους ακόμη περισσότερο και οδηγώντας τους σε 

ευθεία ρήξη με τους Σλαβομακεδόνες, με σκοπό την επίτευξη αρχικά καθεστώτος 

αυτονομίας και εν συνεχεία, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες, ένωση 

με το Κόσσοβο ή την Αλβανία. Την κατάσταση επιβαρύνουν οι διακρατικές 

μετακινήσεις από το Κόσσοβο προς τις δυτικές επαρχίες των Σκοπίων, το 

λαθρεμπόριο όπλων και οι δράσεις Αλβανών παραστρατιωτικών στοιχείων. 
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 Τέλος, ο παράγοντας Τουρκία ως εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας των 

Σκοπίων. στο πλαίσιο της νέο οθωμανικής πολιτικής, παίζει τον δικό του ρόλο για 

την σταθερότητα της περιοχής, κυρίως όμως ως αντίβαρο έναντι της Ελλάδος. 

Εξωτερικός Παράγοντας 

 Κατά το παρελθόν και κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου 

κρατιδίου των Σκοπίων, οι πρωτοβουλίες της Διεθνούς Κοινότητας ήταν αυτές που 

έφεραν την ομαλή μετάβαση από τον κομμουνισμό στην ανεξαρτησία. 

 Οι εντάσεις ωστόσο, μεταξύ των δυτικών εταίρων καθώς και η απουσία ενός 

εκ των προτέρων συντονισμού μεταξύ των διεθνών οργανισμών σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οδήγησαν στην αδυναμία υιοθέτησης κοινής πολιτικής στο πλαίσιο της 

ΚΕΠΠΑ (σχετικά με τη στάση τους απέναντι στην Ελλάδα αλλά και την αναγνώριση 

των Σκοπίων). Η απουσία επαρκούς μηχανισμού λήψης αποφάσεων και η αρχική 

αδυναμία χρήσης όλων των μηχανισμών της ΚΕΠΠΑ, άφησαν ελεύθερο πεδίο για 

την αμερικανική διπλωματία. Έτσι, ήταν η αμερικανική διαμεσολάβηση που, το 

Σεπτέμβριο του 1995, επέτρεψε την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ 

των Σκοπίων και της Ελλάδας και την ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων των δύο 

χωρών. 

 Οι συνέπειες, λοιπόν, των πολιτικών που υιοθετήθηκαν από τη Δύση, τόσο 

για τα Βαλκάνια όσο και για το ευρωπαϊκό ζήτημα ασφαλείας, αποτελεί την τρίτη 

μεταβλητή. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες φοβούνται ότι μια σύγκρουση στα Σκόπια θα 

μπορούσε να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις με αποσχιστικά και αυτονομιστικά 

κινήματα σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Η τρέχουσα αναδιάρθρωση της δυτικής 

πολιτικής και των οργανισμών ασφάλειας έχουν επίσης εξασθενήσει τη συνοχή και 

επηρεάζουν την αξιοπιστία τους. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές 

χώρες στην υιοθέτηση κοινών θέσεων και αποφάσεις, έχουν τεράστιες επιπτώσεις 

στις βαλκανικές χώρες. Οι τελευταίες, πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται σε μια 

προσπάθεια αύξησης των σφαιρών επιρροής των δυτικών χωρών, και προχωρούν 

σε σχηματισμό συμμαχιών πιστεύοντας ότι έτσι θα έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ελιγμών, αυξάνοντας στην πραγματικότητα τις αντιθέσεις και την αστάθεια στην 

περιοχή. 
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 Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, η αναγνώριση των Σκοπίων το 

2004 με το συνταγματικό τους όνομα, σε μια χρονική συγκυρία όπου η διαίρεση τους 

σε Αλβανούς και «Μακεδόνες» ήταν δεδομένη, και η υπογραφή στρατιωτικών 

συμφωνιών που εγγυώνται στην εδαφική ακεραιότητα τους, δείχνουν τον ορθό 

τρόπο λειτουργίας της αμερικανικής διπλωματίας και πολιτικής. Σταθεροί στην 

άποψη τους ότι τα σύνορα των βαλκανικών κρατών δεν επιδέχονται άλλες αλλαγές, 

ωθούν την προσπάθεια των Σκοπίων για ένταξη στους δυτικοευρωπαϊκούς θεσμούς 

(ΝΑΤΟ και Ε.Ε.), στους κόλπους των οποίων θεωρούν ότι βρίσκεται η λύση για 

μόνιμη σταθερότητα στην περιοχή. 

 Πρόσφατα ωστόσο, παρατηρήθηκε μια διατάραξη στις σχέσεις των δύο 

χωρών. Η άρνηση από την πλευρά των Σκοπίων επιβολής κυρώσεων κατά της 

Ρωσίας και η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του αγωγού Turkish Stream, φαίνεται 

να αποτέλεσαν, σύμφωνα με αναλυτές αλλά και τον ίδιο τον Ρώσο Υπουργό των 

Εξωτερικών, την αιτία των επεισοδίων στο Kumanovo με σκοπό την 

αποστασιοποίηση αρχικά των Αλβανών και στη συνέχεια τη διάλυση των Σκοπίων. 

Αλλά ακόμη κι αν αυτό το σενάριο ανήκει στην σφαίρα της φαντασίας, το σίγουρο 

είναι ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν πλέον την απομάκρυνση του Gruevski και για να το 

επιτύχουν αυτό μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολιτικά μέσα (σκάνδαλο 

υποκλοπών), εθνοτικά μέσα (Kumanovo) ή ακόμη και την ίδια την Αλβανία ως 

εγγυητή της ασφάλειας της αλβανικής μειονότητας, μετά από μια ενδεχόμενη διεθνή 

παρέμβαση στα Σκόπια για την προστασία της. 

 Μπορεί ο Ψυχρός Πόλεμος να τελείωσε, αλλά φαίνεται ότι ένας νέος αρχίζει 

καθώς όλο και περισσότερα κράτη και ηγέτες αισθάνονται την πίεση των Βρυξελλών 

και της Washington, εξαιτίας των φιλικών σχέσεων τους με τη Ρωσία. Η Ρωσία 

έλκεται από τα Σκόπια για στρατηγικούς λόγους, σε μια προσπάθεια να 

κατασκευάσει αγωγούς φυσικού αερίου προς την Δυτική Ευρώπη που να 

παρακάμπτουν την ουκρανική επικράτεια. Η Ρωσία χρησιμοποιεί επίσης ήπια 

δύναμη για να φλερτάρει με τα Σκόπια: Καθιέρωσε πρόσφατα νέες υποτροφίες για 

φοιτητές των Σκοπίων με σκοπό να σπουδάσουν στην Ρωσία. Όλα αυτά 

φανερώνουν το έντονο ενδιαφέρον της Ρωσίας για άσκηση επιρροής στα Βαλκάνια. 

Κατά συνέπεια, όπως έχει ήδη προειδοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, 

Τζον Κέρι, τα Σκόπια μπορεί να βρεθούν «στην γραμμή του πυρός» της 

εντεινόμενης διαμάχης μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης (Besir 2015). 
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 Οι αιτίες ανησυχίας στα Βαλκάνια πολλές. Αυτό που διακυβεύεται, πέρα από 

την σταθερότητα και την ασφάλεια, είναι η ικανότητα της διεθνούς, και ιδίως της 

ευρωπαϊκής κοινότητας, να υιοθετήσει μια κοινή στάση, η οποία όμως δεν θα είναι 

χωρίς συνέπειες για την ίδια την ενότητα των εταίρων, στο πλαίσιο των διαφόρων 

πολιτικών και στρατιωτικών συμμαχιών. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Πιο πάνω αναλύθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα στο 

κράτος των Σκοπίων. Οι παράγοντες αυτοί ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες: 

Στους ενδοεθνοτικούς και στους πολιτικούς. 

 Στους ενδοεθνοτικούς συμπεριλαμβάνονται οι σχέσεις μεταξύ των δύο 

μεγαλύτερων εθνοτήτων των Σκοπίων, της αλβανικής και της «Μακεδονικής» 

εθνότητας. Και ενώ τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας οι σχέσεις των δύο 

εθνοτήτων ήταν ομαλές (κυρίως λόγω της έντονης παρουσίας του διεθνούς 

παράγοντα), οι δύο εθνότητες οδηγήθηκαν σε εμφύλιο το 2001. Η λύση δόθηκε με 

την συμφωνία – πλαίσιο της Οχρίδος, η οποία προέτρεπε σε μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων για την διευθέτηση των μεταξύ τους διαφορών. 

 Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτές οι διαφορές τελικά εξισορροπήθηκαν. 

Κατά την άποψη μου, μπορεί να μειώθηκαν αλλά ποτέ δεν εξαλείφθηκαν Αυτό το 

καταμαρτυρά μια σειρά γεγονότων από το 2001 και έπειτα, όπως: 

• Οι αντιδράσεις των σλαβομακεδόνων και το αποτυχημένο 

(χάριν της αμερικανικής επέμβασης δια της αναγνώρισης του κρατιδίου με το 

συνταγματικό του όνομα) δημοψήφισμα του 2004. 

• Η κατάληψη από αλβανικές ένοπλες ομάδες, την ίδια εποχή, 

του χωριού του Kondovo και οι αντιδράσεις για την ατιμωρησία των υπευθύνων. 

• Η αποκοπή του μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος DUI από την 

εξουσία, σε μια κυβέρνηση συνασπισμού με το VMRO-DPMNE, κατά τις εκλογές 

του 2006 

• Η επιστροφή, από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, των 

υποθέσεων για πιθανή τέλεση εγκλημάτων πολέμου κατά την εμφύλια διαμάχη του 

2001, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Σε περίπτωση δίκης στα σκοπιανά δικαστήρια, 

αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «πολιτική δίωξη», καθώς ο αρχηγός του 
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μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος σήμερα, ήταν ο αρχηγός του NLA (National 

Liberation Army) και ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων. 

• Τα γεγονότα στην περιοχή Shara Mt του 2007. 

• Οι αντιδράσεις, το 2014, για την καταδίκη των Αλβανών που 

φέρονται ως οι δολοφόνοι των πέντε ψαράδων του 2012. 

• Τα γεγονότα στο Kumanovo το 2015. 

 Οι εξελίξεις μετά την ένοπλη σύγκρουση του 2001, κάνουν φανερό ότι οι 

διεθνοτικές διαφορές παραμένουν άλυτες, δεδομένου ότι τα βαθύτερα αίτια της 

σύγκρουσης δεν έχουν επιλυθεί. Αυτό ήταν αναμενόμενο, διότι το να ασχοληθείς με 

τις βασικές αιτίες είναι η πιο δύσκολη διαδικασία. Μια τέτοια διαδικασία απαιτεί 

ισχυρή εγχώρια πολιτική βούληση και συνεπή υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας 

για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. 

 Στους πολιτικούς, συμπεριλαμβάνονται οι σχέσεις μεταξύ των πολιτικών 

κομμάτων αλλά και μεταξύ των κρατών. Τα Σκόπια έχουν βιώσει πολλές φορές κατά 

το παρελθόν πολιτική εσωτερική κρίση. Χαρακτηριστική εκείνη του 2006, με 

πρωταγωνιστή το DUI. Από το 2012, όμως και μετά, η πολιτική αστάθεια πλέον δεν 

έχει προηγούμενο. Η νίκη του VMRO-DPMNE σε Κοινοβούλιο και προεδρεία, οδηγεί 

την αντιπολίτευση σε αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος και 

μποϊκοτάρισμα του Κοινοβουλίου. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο 

μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Έτσι, μετά από πολλές 

μεγάλες διαδηλώσεις και μια σειρά διαπραγματεύσεων μεταξύ των μεγαλύτερων 

αλβανικών και «μακεδονικών» κομμάτων, η χώρα οδηγείται σε μεταβατική 

κυβέρνηση και πρόωρες εκλογές το 2016. 

 Ανεξαρτήτως του νικητή των εκλογών, η πολιτική κατάσταση θα παραμείνει 

ρευστή. Σε περίπτωση νίκης του Gruevski, η διαφθορά σε όλα τα επίπεδα εξουσίας 

αναμένεται να γιγαντωθεί, προκειμένου το σύστημα να θωρακιστεί από παρόμοιες 

διαρροές και καταστάσεις. Σε περίπτωση νίκης του αντιπολιτευόμενου Zaev, 

αναμένεται πολιτική κάθαρση του προηγούμενου καθεστώτος και άρα εκ νέου 

πολιτική αστάθεια. 

 Η «ανυπαρξία» των Αλβανών πολιτικών θα διατηρηθεί μέσα από ένα 

σύστημα αποκόμισης υλικών κερδών στο πλαίσιο της συγκυβέρνησης, προκειμένου 
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να κρατούν την αλβανική μειονότητα εν υπνώσει. Το μεγαλύτερο μέρος όμως της 

αλβανικής μειονότητας δεν εκφράζεται πολιτικά στο υπάρχον σύστημα καθώς είναι 

απογοητευμένο από την αντιμετώπιση του επίσημου κράτους, την φτώχεια και την 

ανεργία. 

 Η καθυστέρηση ένταξης στους δυτικοευρωπαϊκούς θεσμούς κλείνει την 

στρόφιγγα του ζεστού χρήματος, προκαλώντας ασφυξία στην ήδη προβληματική 

οικονομία. Μια οικονομία που παραπαίει καθώς δεν μπορεί να προσελκύσει ξένες 

επενδύσεις και στηρίζεται για την επιβίωση της στον εξωτερικό δανεισμό, ενώ 

παράλληλα καλείται να συντηρήσει έναν τεράστιο κρατικό μηχανισμό, οδεύοντας με 

σταθερά βήματα στα χνάρια της Ελλάδος. 

 Το μόνο βέβαιο στο όλο θέμα είναι ότι τα Σκόπια δεν κινδυνεύουν από τις 

γειτονικές τους χώρες, με δεδομένη άλλωστε και την αμέριστη υποστήριξη των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Πιθανός κίνδυνος ίσως να προέλθει από τις εξελίξεις στο 

Κόσσοβο, οι οποίες μπορεί να παρασύρουν ως ντόμινο την αλβανική μειονότητα 

υπέρ της απόσχισης και της αυτοκυριαρχίας. 

 Είναι λοιπόν φανερό, κατά την άποψή μου, ότι αργά ή γρήγορα, αλλά σίγουρα 
με σταθερά βήματα, η αποσταθεροποίηση των Σκοπίων θα είναι γεγονός. 

 Και προς αυτό συναινεί κι ένας ακόμη λόγος: Η ειρηνευτική συμφωνία της 

Οχρίδας, που σχεδιάστηκε από τη διεθνή κοινότητα, βασίζεται στην ιδέα ότι η 

χειραφέτηση του Αλβανικού στοιχείου μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μείωσης των 

διαρθρωτικών εμποδίων για τους Αλβανούς στη δημόσια ζωή. Αυτό ευνοεί, κατά 

συνέπεια, την ισότητα και την πολιτική και κοινωνική ένταξη τους και επιτυγχάνεται 

με τρεις τρόπους: Πρώτον, με ενδυνάμωση των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και 

γλωσσικών δικαιωμάτων στο σύνταγμα. Δεύτερον, με κατάλληλα όργανα 

διαμοιρασμού της εξουσίας, τα οποία σχεδιάστηκαν και περιελήφθησαν στο νέο 

σύνταγμα, με σκοπό τον σεβασμό των εθνοτικών ιδιαιτεροτήτων στη γλώσσα, την 

εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλα μειονοτικά θέματα. Τρίτον, με το 

γεγονός ότι τα Σκόπια αποτελούν ένα πολυεθνικό κράτος, και όλες οι ενέργειες της 

πολιτείας θα πρέπει να κινούνται με γνώμονα το κράτος και όχι την εθνότητα. 

 Κι εδώ ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα καθώς οι πολιτικές εξελίξεις 

μετά το 2001, δείχνουν ότι το κράτος των Σκοπίων εξελίσσεται σε ένα δι-εθνικό 
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κράτος, με τις συνταγματικές αλλαγές και τα δημογραφικά στοιχεία να στηρίζουν 

αυτή την άποψη. Σε ένα τέτοιο κράτος, με την πλειοψηφία να φοβάται την 

μειονότητα, και την μειονότητα να θεωρεί ότι αδικείται από την πλειοψηφία, η 

σύγκρουση είναι αναπόφευκτη καθώς υπερισχύει ο εθνοτικός χαρακτήρας έναντι 

του κρατικού. Και δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, καθώς οι ίδιοι οι 

σλαβομακεδόνες επέλεξαν να παίξουν το χαρτί του εθνικισμού, μέσα από την 

υιοθέτηση της «μακεδονικής» ταυτότητας σε μια προσπάθεια καταρχήν επιβίωσης 

και στη συνέχεια ισχυροποίησης της κρατικής τους οντότητας, κάτω από ένα βασικό 

κοινό κρατικό και εθνικό συστατικό. Την ταυτότητα όμως αυτή, οι Αλβανοί δεν την 

αποδέχτηκαν ποτέ, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ των δύο 

εθνοτήτων και οδηγώντας το κράτος των Σκοπίων, και μαθηματικά πλέον, σε 

διάλυση. Μένει να δούμε τις συνέπειες….. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 Τρία, λοιπόν, είναι τα σενάρια για την επόμενη μέρα των Σκοπίων: το καλό, 

το άσχημο και το κακό. 

 Στο καλό σενάριο, αναγνωρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη εξωτερική στήριξη 

είναι αποφασιστικής σημασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας και την προώθηση 

της κοινωνικής ανάπτυξης, η διεθνής κοινότητα διατηρεί την παρουσία της στην 

χώρα. Ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μειώνουν τη πολιτική τους στο βαλκανικό χώρο, 

οι ρήξεις εντός της ΕΕ σιγά-σιγά επουλώνονται, και η πολιτική συναίνεση για το 

μέλλον των Σκοπίων διατηρείται. Οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν τάχιστα. Μετά από 

συντονισμένη διεθνή και περιφερειακή προσπάθεια, περιορίζεται η εγκληματικότητα 

και το εμπόριο όπλων. Οι εθνοτικές συγκρούσεις και διαφορές, σιγά-σιγά 

αντικαθίστανται από «ελεγχόμενη αστάθεια». Το πρόγραμμα καταπολέμησης της 

διαφθοράς έχει αρχίσει να δείχνει κάποια θετικά αποτελέσματα και η κυβέρνηση 

κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η διαφάνεια, σε συνδυασμό με την αύξηση 

της υπευθυνότητας, προσελκύει ξένα κεφάλαια, τα οποία διοχετεύονται στην αγορά 

εργασίας. Η οικονομία αναπτύσσεται, αν και ο ρυθμός είναι πιο αργός από τις 

προβλέψεις, λόγω της ύφεσης στη Γερμανία και σε άλλες σημαντικές αγορές για τα 

Σκόπια. 

 Στο άσχημο σενάριο, με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, ο 

τομέας των διώξεων γίνεται ανεξάρτητος. Αυτό συνεπάγεται περαιτέρω 

αποκαλύψεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της διαφθοράς της προηγούμενης 

κυβέρνησης και της ανεύθυνης συμπεριφοράς. Η ανταλλαγή σοβαρών κατηγοριών 

εντός της Σκοπιανής ελίτ επιδεινώνει την πολιτική κατάσταση και απειλεί τη 

σταθερότητα της χώρας εν γένει. Συνεχίζεται η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, 

κυρίως από ελληνικές επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς βοήθειας. Η οικονομία 

αναπτύσσεται αργά. Η ανεργία παραμένει υψηλή και σε απομονωμένα χωριά οι 

οικογένειες ζουν σε άθλιες συνθήκες. Στις αστικές περιοχές οι συνθήκες διαβίωσης 

έχουν κάπως βελτιωθεί, αλλά η πολιτική δυσπιστία δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις. 

Για τα Σκόπια, οι συνέπειες από το αδιέξοδο του Κοσσυφοπεδίου συνεχίζει την 

αβεβαιότητα και τις ανησυχίες από τα κρούσματα βίας στις δυτικές περιοχές, καθώς 

οι Αλβανοί αυξάνονται ανησυχητικά και η καχυποψία εξαπλώνεται. Ωστόσο, η 
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συνεχής επαγρύπνηση των εθνικών και διεθνών παραγόντων και η αποφασιστική 

παρέμβαση τους, αποτρέπει την επανεμφάνιση μεγάλης κλίμακας συγκρούσεων. 

 Στο κακό σενάριο, ΕΕ και ΗΠΑ ενδιαφέρονται για την παγκόσμια 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας στον αραβικό κόσμο, με αποτέλεσμα να πάρουν 

το βλέμμα τους από την περιοχή των Βαλκανίων. Η μείωση της διεθνούς 

υποστήριξης σταματά τις περιφερειακές προσπάθειες για τον περιορισμό του 

παράνομου εμπορίου. Εγκληματικές ομάδες ευδοκιμούν σε ένα όλο και πιο άναρχο 

περιβάλλον στα βορειοδυτικά της χώρας. Η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει τις 

υποσχέσεις της για κάθαρση με πενιχρά αποτελέσματα. Αυτό έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην πρόοδο για διαρθρωτικές αλλαγές στους κρατικούς θεσμούς. Οι 

ξένες επενδύσεις φθίνουν και οι εκταμιεύσεις βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς 

δεσμεύονται, κάτι το οποίο αυξάνει το έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Ξεσπούν απεργίες και κοινωνική αναταραχή. Ο Ahmeti, κάνοντας χρήση της 

επιρροής του, καταφέρνει να καθησυχάσει τους Αλβανούς στις ταραγμένες 

περιοχές. Η πολιτική του αυτή εκλαμβάνεται ως υπονόμευση των πολιτικών θέσεων 

από το μεγαλύτερο τμήμα των Αλβανών. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον 

χαρακτηρίζουν προδότη, σε μια προσπάθεια στέρησης της νομιμότητάς του. Σε 

σχολεία και πανεπιστήμια, οι συγκρούσεις μεταξύ Αλβανών και Σλαβομακεδόνων 

είναι καθημερινό φαινόμενο. Καθώς οι ελίτ των δύο κύριων εθνοτικών ομάδων της 

χώρας δεν μπορούν να συμφιλιωθούν στη σκέψη ότι πρέπει να περπατήσουν στον 

ίδιο δρόμο μαζί, τα Σκόπια παραμένουν μια διαιρεμένη χώρα με μεγάλο κίνδυνο 

ξεσπάσματος μεγάλης κλίμακας συγκρούσεων και βίας. 

 Γεγονός είναι ότι το κακό σενάριο, δεν απέχει και τόσο. Στην πραγματικότητα 

ένα μέρος του έχει ήδη συμβεί ή συμβαίνει. Οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα θα είναι 

πολυμερείς. Εστιάζω όμως σε τέσσερις, τους ποιο σημαντικούς κατά την άποψη 

μου, τομείς: Οικονομικό, Πολιτικό, Κοινωνικό και Στρατιωτικό. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Από τα τέλη περίπου του 2009 η Ελλάδα μαστίζεται από τη μεγαλύτερη 

οικονομική κρίση τής ιστορίας της. Η κρίση ξεκίνησε με εσωτερικό υπόβαθρο, ως 

δημοσιονομικό έλλειμμα, και, προοδευτικά, εξαιτίας του διεθνούς περιβάλλοντος και 

λαθών που έγιναν τόσο στο ανώτατο επίπεδο διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας 
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όσο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου, εξελίχθηκε σε κρίση δανεισμού και, τελικώς, σε κρίση χρέους 

(Κουσκουβέλης, Foreign Affairs, The Hellenic Edition 2012). 

 Πέραν των οικονομικών αιτίων τής κρίσης και των σχετικών με την 

αντιμετώπισή της χειρισμών, η κρίση έχει μία σημαντική και αγνοημένη από τη 

συντριπτική πλειοψηφία των αναλυτών διεθνοπολιτική διάσταση. Η εν λόγω 

διάσταση συνίσταται αφενός στις δυσκολίες που προσθέτει η οικονομική κρίση στην 

εφαρμογή τής «παραδοσιακής» εξωτερικής πολιτικής τής Ελλάδας, αφετέρου στη 

συμβολή τής τελευταίας στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της κρίσης 

(Κουσκουβέλης, Foreign Affairs, The Hellenic Edition 2012). 

 Η εξωτερική πολιτική και ο σχεδιασμός της – ιδιαίτερα μίας χώρας σε έναν 

ευαίσθητο χώρο, αλλά και σε κατάσταση οικονομικής επιτήρησης – απαιτούν 

ιδιαίτερη προσοχή, ψυχραιμία, νηφαλιότητα, εξαιρετική σοβαρότητα, αλλά και 

αποφασιστικότητα. Η εξωτερική πολιτική ενός κράτους αφορά την ασφάλειά του, 

την προστασία και την ικανοποίηση των συμφερόντων του. Αναμφίβολα δε, 

επηρεάζεται κατά την εκπόνηση και την εφαρμογή της από το διεθνές σύστημα, 

αφορά τη θέση του κράτους σε αυτό, ενίοτε δε, επηρεάζοντάς το, αφορά και το ίδιο 

το διεθνές σύστημα (Κουσκουβέλης, Foreign Affairs, The Hellenic Edition 2012). 

 Ασφαλώς, ένα κράτος σε κατάσταση οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζει 

προβλήματα στην εξωτερική του πολιτική, τα οποία ξεκινούν από την έλλειψη 

πόρων, το μειωμένο του κύρος, τις προτεραιότητες για έξοδο από την κρίση, την 

αδράνεια των υπευθύνων και τις τυχόν εσωτερικές διχογνωμίες. Σε κάθε όμως 

περίπτωση, ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ένα κράτος μπορεί να 

διαθέτει ικανή και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική (Κουσκουβέλης, Foreign 

Affairs, The Hellenic Edition 2012). 

Εξαγωγές 

 Πριν από την περίοδο 1989-1990, ούτε η Ελλάδα είχε την άμεση πρόσβαση 

στις οικονομίες της ευρύτερης περιοχής αλλά ούτε οι εταιρείες που αναπτύσσουν 

σημαντικές διεθνείς δραστηριότητες. Με την εξαίρεση της ελληνικής ναυτιλίας - μια 

δραστηριότητα που ασκείται σε παγκόσμια κλίμακα - και τον τομέα των κατασκευών 

στη Μέση Ανατολή μετά την πρώτη έκρηξη του πετρελαίου, μέχρι τα τέλη της 
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δεκαετίας του 1980 οι ελληνικές εταιρείες εξάγουν κυρίως προς τη Δυτική Ευρώπη, 

και ασχολούνται πολύ λίγο με άλλες διασυνοριακές δραστηριότητες ή επενδύσεις. 

 Η κατάρρευση των κεντρικά σχεδιασμένων κομμουνιστικών οικονομιών στα 

Βαλκάνια και η επακόλουθη μετάβασή τους σε ανοικτές οικονομίες της αγοράς στις 

αρχές του 1990, προσφέρει μια νέα προοπτική για την ελληνική οικονομική 

δραστηριότητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών, η 

Ελλάδα, δημιουργώντας και εδραιώνοντας μια ισχυρή και ενεργή παρουσία στην 

περιοχή των Βαλκανίων, αναδύεται ως κορυφαίος εμπορικός και επενδυτικός 

εταίρος για τις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων, και μια χώρα υποδοχής για 

χιλιάδες μετανάστες εργάτες. Αυτή η δυναμική ελληνική παρουσία διευκολύνθηκε 

από ένα συνδυασμό ευνοϊκών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της 

γεωγραφικής εγγύτητας, μια σημαντική γνώση των περιφερειακών και ειδικών ανά 

χώρα ιδιοσυγκρασιών, την κατανόηση των ιστορικών εξελίξεων και την εξοικείωση 

με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, καθώς και σε μεγαλύτερη κατανόηση των κινδύνων 

που συνδέονται με τις προοπτικές των επενδύσεων στην περιοχή. Έτσι, με την 

πάροδο των ετών, η Ελλάδα έγινε ένας σημαντικός και ενεργός εταίρος για τις χώρες 

των Βαλκανίων, και σημείο αναφοράς για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

Επιπλέον ότι η Ελλάδα - παρά τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό και την ένταξη 

της στην Ευρωπαϊκή Ένωση - έχει διατηρήσει μια σταθερή «βαλκανική ταυτότητα» 

και τη δέσμευση να συμμετέχει στις εξελίξεις στην περιοχή (Panagiotou, Ritsa; 

Valvis, Anastasios; 2014). 

 Ένας συνδυασμός της αδύναμης εγχώριας οικονομίας και της έντασης των 

διμερών σχέσεων σήμαινε πολύ χαμηλές εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στην 

Ελλάδα και στα Σκόπια κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας τους. Η επιβολή 

του ελληνικού εμπάργκο το 1994 περιόρισε ακόμη περισσότερο τις συναλλαγές. 

Ωστόσο, μετά την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας το 1995, το εμπόριο 

ανάμεσα στην Ελλάδα και τα Σκόπια παρουσιάζει συνεχή αύξηση μέχρι και το 2008, 

με εξαίρεση το 2001-2002, όπου έχουμε κάποιες διακυμάνσεις λόγω της εθνικής 

κρίσης στα Σκόπια. Μετά το 1996, η Ελλάδα αναδείχθηκε ως ένας από τους 

σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους των Σκοπίων, κατατάσσεται σταθερά στην 

πρώτη πεντάδα τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές. Με το ξέσπασμα 

της ελληνικής οικονομικής κρίσης, διαταράσσονται και οι οικονομικές σχέσεις των 

δύο χωρών, οι οποίες όμως με την πάροδο του χρόνου βρίσκουν το δρόμο τους. 
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 Το πρώτο πρόβλημα που θα προκύψει στον τομέα της οικονομίας σε μια 

πιθανή αποσταθεροποίηση των Σκοπίων θα είναι στον τομέα του εμπορίου και 

ιδίως στον τομέα των εξαγωγών. Σύμφωνα με το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και 

Μελετών (ΚΕΕΜ), το 2013 τα Σκόπια απορρόφησαν το 2,7% των εξαγωγικών 

συναλλαγών και κατατάσσονται στην 7η θέση. Το 2014 απορρόφησαν το 2,6% των 

εξαγωγικών συναλλαγών καταλαμβάνοντας και πάλι την 7η θέση, σε σύνολο 98 

χωρών με τις οποίες υπήρχε εξαγωγική δραστηριότητα. Ο όγκος των συναλλαγών 

τα δύο αυτά έτη ανήλθε στα €750 και €700 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Για το 

πρώτο εξάμηνο του 2015, το αντίστοιχο ποσοστό επίσης είναι 2,7% και €343 

εκατομμύρια ευρώ (Πανελήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων 2015). 

 Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τις βαλκανικές χώρες μπορεί να 

αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό την τεράστια πτώση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, 

η οποία ώθησε τους Έλληνες παραγωγούς να αναπροσανατολίσουν την παραγωγή 

τους και να επικεντρώσουν εκ νέου στις εξωτερικές αγορές, ιδιαίτερα στις γειτονικές 

βαλκανικές χώρες. Έτσι, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι παρόλο που η κρίση στην 

πραγματική οικονομία δεν έχει ακόμη τελειώσει, υπάρχουν ενδείξεις για μια 

επιφυλακτική ανάκαμψη στον κλάδο του εμπορίου, το οποίο θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης για την περαιτέρω οικονομική αναζωογόνηση στην 

Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή και στις διμερείς σχέσεις (Panagiotou, Ritsa; Valvis, 

Anastasios; 2014). 

 Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι μεσούσης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα 

των capital control, αυτά τα έσοδα θα λείψουν από την πραγματική οικονομία, 

επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική κατάσταση. Δεδομένου ότι τα 

Σκόπια αποτελούν τον νούμερο δύο εξαγωγικό προορισμό στα Βαλκάνια μετά τη 

Βουλγαρία, γίνεται αντιληπτό ότι σε μια ελεύθερη τεράστια αγορά, είναι πολύ εύκολο 

να εισάγεις προϊόντα, πολύ δύσκολο όμως να διεκδικήσεις το χαμένο μερίδιο στις 

εξαγωγές από άλλες χώρες, ειδικά απέναντι σε οικονομικούς γίγαντες. Ουσιαστικά, 

η κατάρρευση του εμπορίου με τα Σκόπια θα επιφέρει άλλο ένα πλήγμα στην 

Ελληνική οικονομία, ωθώντας την ακόμη πιο βαθιά. 
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Επενδύσεις 

 Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι νέες ευνοϊκές συνθήκες στα Βαλκάνια 

έδωσαν μια νέα ώθηση στο ελληνικό επενδυτικό ενδιαφέρον στα Βαλκάνια: η 

περιοχή έγινε πιο σταθερή, οι εχθρότητες στη Βοσνία τελείωσαν, οι σχέσεις με την 

Αλβανία βελτιώθηκαν, οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τα Σκόπια 

ομαλοποιήθηκαν με την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας. Αυτό το βελτιωμένο 

κλίμα έδωσε μια δυναμική ώθηση στις ελληνικές επενδυτικές δραστηριότητες, 

ενθαρρύνοντας ελληνικές εταιρείες που ήδη λειτουργούσαν στην ευρύτερη περιοχή 

να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους ενώ προσέλκυσαν και νέους παίκτες. Έτσι, 

οι ελληνικές τράπεζες, ναυτιλιακές και κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες 

επεξεργασίας τροφίμων, που είχαν ήδη εδραιωθεί στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 

άρχισαν να αποκτούν πρόσβαση και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η σταδιακή 

καθιέρωση των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή αποτέλεσαν κίνητρο για τις  

μεγάλες ελληνικές εταιρείες να διερευνήσουν περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες, 

δεδομένου ότι αυτές οι τράπεζες θα μπορούσαν να παράσχουν την αναγκαία 

χρηματοδοτική ασφάλεια (Panagiotou, Ritsa; Valvis, Anastasios; 2014). 

 Ο ρυθμός των ελληνικών επενδύσεων επιταχύνθηκε στο δεύτερο μισό της 

δεκαετίας, καθώς είχε επιτευχθεί σε ορισμένο βαθμό διαρθρωτική μεταρρύθμιση 

στην οικονομία. Καθώς ο δείκτης διαβίωσης στις χώρες αυτές αυξήθηκε, οι 

ελληνικές εταιρείες ήταν έτοιμες και πρόθυμες να ικανοποιήσουν την αυξημένη 

ζήτηση για το δυτικά αγαθά σε μια αγορά περίπου 50 εκατομμυρίων καταναλωτών. 

Προκειμένου αυτό να γίνει εφικτό υπήρξε χρηματοδότηση από την Παγκόσμια 

Τράπεζα και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

(Panagiotou, Ritsa; Valvis, Anastasios; 2014). 

 Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, πολλές μεγάλες ελληνικές εταιρείες 

είχαν επεκτείνει τις επενδυτικές τους δραστηριότητες και τα χαρτοφυλάκια τους σε 

περισσότερες από μία βαλκανικές αγορές, δημιουργώντας έτσι δίκτυα που 

λειτουργούσαν σε όλη την περιοχή. Η μέθοδος υιοθετήθηκε από μερικές από τις 

μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στον τομέα των τραπεζών αλλά και στον τομέα της 

μεταποίησης τροφίμων και του λιανικού εμπορίου. Κατά την επόμενη δεκαετία, η 

Ελλάδα αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος επενδυτής στην περιοχή. H Ελλάδα, λοιπόν, 

είναι μια σημαντική πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Βαλκανική αλλά όχι η 
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μεγαλύτερη. Τα υψηλότερα ποσοστά (με βάση τα τελευταία στοιχεία του 2013) 

ελληνικών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων είναι στην Αλβανία με ποσοστό 38% και 

στα Σκόπια σε ποσοστό 11% (International Monetary Fund 2015). 

 Με τα χρόνια, οι ελληνικές επενδύσεις στα Σκόπια έχουν δημιουργήσει ή 

εξασφαλίσει περίπου 20.000 θέσεις εργασίας, ένας σημαντικός αριθμός για μια 

χώρα με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται 

από το Ελληνικό Γραφείο Συνδέσμου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα 

Σκόπια, οι ελληνικές επενδύσεις ήταν κυρίως στους τομείς των τροφίμων και ποτών, 

της ενέργειας, του πετρελαίου, του τσιμέντου, ορυχεία, μάρμαρα, τράπεζες, 

εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, καπνού, ειδών ένδυσης και αξεσουάρ. 

 Οι ελληνικές επενδύσεις στα Σκόπια είναι παρόντες τόσο με τη μορφή της 

δημιουργίας νέων ελληνικών εταιρειών ή κοινοπραξιών όσο και με τη μορφή της 

αγοράς, ολικής ή μερικής, των υφιστάμενων κρατικών επιχειρήσεων, ως μέρος της 

διαδικασίας ιδιωτικοποίησης. Στην πραγματικότητα, η επενδυτική παρουσία της 

Ελλάδας ήταν κυρίως εμφανής στην εντυπωσιακή εισροή του ελληνικού κεφαλαίου 

στη διαδικασία μαζικής ιδιωτικοποίησης που ήταν σε εξέλιξη σε όλες τις βαλκανικές 

χώρες. Οι επενδύσεις αυτές έλαβαν συνήθως τη μορφή της αγοράς της πλειοψηφίας 

των μετοχών μιας επιχείρησης. 

 Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα που θα προκύψει στον τομέα της οικονομίας 

σε μια πιθανή αποσταθεροποίηση των Σκοπίων θα είναι στον τομέα των 

επενδύσεων. Η κατάρρευση της οικονομίας των Σκοπίων αναπόφευκτα θα επιφέρει 

μεγάλο πλήγμα και στην ελληνική οικονομία. Τα διαθέσιμα στοιχεία των τριών 

τελευταίων χρόνων (2011 – 2013) εμφανίζουν επενδύσεις από την Ελλάδα στα 

Σκόπια της τάξης των $2 δις δολαρίων (International Monetary Fund 2015). Είναι 

κατανοητό ότι οι επενδύσεις αυτές πριν προλάβουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα 

κέρδη και να κάνουν απόσβεση, θα χαθούν μέσα στον κυκεώνα των εξελίξεων. Ο 

αντίκτυπος δεν θα φανεί μόνο στην ελληνική οικονομία, αλλά σε όλη την βαλκανική 

οικονομία, καθώς οι μητρικές εταιρείες στην προσπάθεια τους να συνέλθουν από το 

shock και να περιορίσουν τον κίνδυνο από περαιτέρω εξάπλωση της αστάθειας στις 

γειτονικές χώρες, στις οποίες έχουν επίσης επενδύσει, θα προχωρήσουν σε 

κλείσιμο θυγατρικών στα υπόλοιπα Βαλκάνια ενώ θα περιορίσουν και την εγχώρια 

δραστηριότητα τους σε μια προσπάθεια περιστολής των εξόδων τους. 
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Αναπόφευκτα, κάποιες από αυτές ενδέχεται ακόμη και να κλείσουν, βουλιάζοντας 

ακόμη περισσότερο την ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

 Άλλωστε, σε ανοικτές και αλληλοεξαρτώμενες οικονομίες, όπως στην 

προκειμένη περίπτωση στην ελληνική οικονομία, το διεθνές και περιφερειακό 

περιβάλλον αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Η οικονομική και γεωπολιτική 

εξάρτηση της Ελλάδας είναι πολύ μεγάλη και είναι σχεδόν αξεπέραστη, ειδικά 

σήμερα, στο νέο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, όπου η παγκοσμιοποίηση και 

η κρίση επιταχύνουν την αλληλεπίδραση της οικονομίας και παράλληλα διογκώνουν 

την επίπτωση μιας γειτονικής κατάρρευσης. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και τις δραματικές αλλαγές που 

σάρωσαν την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αναστήθηκε το «αλβανικό ζήτημα». 

Σε όλα τα Βαλκάνια, η κατάρρευση του κομμουνισμού οδήγησε στην μαζική 

παραγωγή χαρτών που απεικόνιζαν πάνω σε «ιστορική» και «εθνική» βάση τις 

εδαφικές βλέψεις διαφόρων εξτρεμιστικών ομάδων, διαφόρων εθνοτήτων. Οι 

Αλβανικοί χάρτες αυτού του είδους δείχνουν τη "Μεγάλη Αλβανία" ή "Εθνική 

Αλβανία", όπως οι ίδιοι οι Αλβανοί προτιμούν να την αποκαλούν. Η Μεγάλη Αλβανία 

περιλαμβάνει τα εδάφη της σημερινής Αλβανίας μαζί με το Κοσσυφοπέδιο, τα δυτικά 

Σκόπια, το νοτιοανατολικό Μαυροβούνιο και την περιοχή της Ηπείρου στην Ελλάδα. 

 Κατά τη διάρκεια του 2003, το φάντασμα της Μεγάλης Αλβανίας εμφανίστηκε 

και πάλι στα Βαλκάνια, με μια νέα οργάνωση, τον Αλβανικό Εθνικό Στρατό (Albanian 

National Army, ΑΝΑ), ο οποίος υπόσχεται να αγωνιστεί για την ενοποίηση όλων των 

αλβανικών εδαφών. Απέτυχε, ωστόσο, να κερδίσει την λαϊκή υποστήριξη σε 

οποιαδήποτε αλβανόφωνη περιοχή των Βαλκανίων διότι, την εποχή αυτή η Αλβανία 

έχει άλλες προτεραιότητες, οι Αλβανοί των Σκοπίων βρίσκονται πίσω από τη 

Συμφωνία της Οχρίδος του 2001 και δεν υποστηρίζουν βίαιες ενέργειες, παρά την 

γκρίνια για το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων, η ειρήνη στις αλβανικές περιοχές της 

νότιας Σερβίας, στα σύνορα με το Κοσσυφοπέδιο, είναι εύθραυστη αλλά έχει προς 

το παρόν εξασφαλιστεί. 

 Περίπου τρία εκατομμύρια Αλβανοί ζουν σήμερα στην Αλβανία. Ενενήντα και 

πλέον τοις εκατό των σχεδόν δύο εκατομμυρίων πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου 
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είναι Αλβανοί. Ο αριθμός των Αλβανών στα Σκόπια έχει ξεπεράσει τις 500.000 και 

ζει στις δυτικές κοιλάδες που συνορεύουν με την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο, 

καθώς επίσης και στην πρωτεύουσα, τα Σκόπια, και αποτελεί περίπου το ένα 

τέταρτο του συνολικού πληθυσμού. Μια σημαντική μειονότητα Αλβανών υπάρχει 

και στο Μαυροβούνιο και στους δήμους του Presevo, Medvedja και Bujanovac στη 

νότια Σερβία. 

 Με την διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, οι Αλβανοί στα Σκόπια αρχικά δυσανασχέτησαν με τη νέα κατάσταση. Η 

πρώτη αφορμή για παράπονα και αντιδικίες δόθηκε με την ψήφιση του νέου 

Συντάγματος, μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας από τη Γιουγκοσλαβία το 1991. 

Σε αυτό καταργείται ρητά η προστασία και τα προνόμια που παρείχε στους 

Αλβανούς το τελευταίο Γιουγκοσλαβικό Σύνταγμα. Έτσι διοργανώνεται, το 1992, 

δημοψήφισμα από τους Αλβανούς των δυτικών περιοχών των Σκοπίων το οποίο 

και ενέκρινε την «εδαφική αυτονομία» της «Αυτόνομης Δημοκρατίας της Illirida» και 

την τελική ένωση με το Κοσσυφοπέδιο. Ωστόσο, η κίνηση αυτή με τον καιρό 

ξεχάστηκε καθώς η αλβανική ελίτ εγκαταστάθηκε στην εξουσία. 

 Για μια σειρά από κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους, οι Αλβανοί των 

Σκοπίων παραμένουν πιο κοντά στους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου, ενώ 

μοιράζονται μαζί τους και τις βαθιές υποψίες τους σχετικά με τις εγκάρδιες σχέσεις 

των Τιράνων με την Ελλάδα, τα Σκόπια και το Βελιγράδι. Ως απόδειξη αυτών 

αναφέρουν την ανυπαρξία των Τιράνων απέναντι στις συμπλοκές του 2001. 

Επιπλέον, οι Αλβανοί ηγέτες του Tetovo ήταν πάντα έντονα αντικομμουνιστές και 

είχαν παραδοσιακά κακές σχέσεις με τους σοσιαλιστές της Αλβανίας. 

 Επί του παρόντος, αν τα Τίρανα δεν εμπλακούν πιο ενεργά στο θέμα του 

Κοσσυφοπεδίου ή των Σκοπίων, δεν θα υπάρξουν σημαντικές κινήσεις από την 

αλβανική ηγεσία των Σκοπίων προς ενίσχυση των σχέσεων, πέρα από τους 

πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς, με την Αλβανία. Αντίθετα, η κοινή τους 

ιστορία ως πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, σε συνδυασμό με τις ισχυρές 

οικογενειακές και συγγενικές σχέσεις τους, έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη 

ιδιαίτερων δεσμών μεταξύ των δύο αλβανικών κοινοτήτων, των Σκοπίων και του 

Κοσσόβου. Σχέσεις που δεν συμμερίζονται με τους υπόλοιπους «εθνικά» συγγενείς 

τους σε Μαυροβούνιο, Αλβανία και Σερβία. Απόρροια αυτού είναι δημοσκοπήσεις 
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που δείχνουν ότι ενώ η πλειοψηφία των Αλβανών στα Σκόπια ευνοεί την ιδέα της 

πολιτικής ενοποίησης των Αλβανών στα Βαλκάνια, η ιδέα της ενοποίησης παίρνει 

πολύ μικρή υποστήριξη από τη στην περίπτωση που εμπλακούν σε συγκρούσεις. 

 Από τα ανωτέρω είναι φανερό, ότι «Μεγάλη Αλβανία» πολύ δύσκολα θα 

υπάρξει. Υπάρχει όμως μία άλλη πολιτική παράμετρος η οποία αναμένεται έτσι κι 

αλλιώς να απασχολήσει την ελληνική εξωτερική πολιτική. Δεν είναι άλλη από την 

πιθανή ενοποίηση του Κοσσόβου με τους Αλβανούς των Σκοπίων, η οποία 

ενδέχεται να προωθηθεί σε δύο μάλιστα περιπτώσεις. Σε σενάριο 

αποσταθεροποίησης των Σκοπίων αλλά και σε σενάριο απόσχισης ή επίσημης 

ανεξαρτητοποίησης του Κοσσόβου. Οι βάσεις υπάρχουν. Οι σχέσεις των δύο 

κοινοτήτων είναι άριστες και χωρίς το όραμα της «Μεγάλης Αλβανίας». Απόπειρες 

έχουν γίνει και στο παρελθόν αλλά απέτυχαν λόγω ατυχών συγκυριών. Η ελληνική 

εξωτερική πολιτική θα βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο δίλλημα με μόλις δύο 

επιλογές: Να επικροτήσει ή να αποδοκιμάσει. Η επιλογή της ουδετερότητας δεν 

αποτελεί καν επιλογή. 

 Σε περίπτωση που επικροτήσει μια τέτοια ένωση, ανοίγει τους ασκούς του 

Αιόλου στα βόρεια σύνορα της. Κι αυτό γιατί λογικά, η ενοποίηση θα φέρει και πάλι 

το αλβανικό ζήτημα στην επιφάνεια, αυτή τη φορά όμως από πλεονεκτική θέση για 

τους Αλβανούς. Ενδέχεται έτσι, η Αλβανία να αδράξει την ευκαιρία και να κινηθεί 

προς την ένωση των αλβανόφωνων πληθυσμών των Βαλκανίων, προσπαθώντας 

να εκμεταλλευτεί το momentum, έστω κι αν γνωρίζει ότι η διεθνής κοινότητα είναι 

εναντίον μιας τέτοιας κίνησης, έστω κι αν η ίδια δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Θα 

πρόκειται για ιστορική ευκαιρία και σίγουρα η πίεση της αλβανικής διασποράς θα 

παίξει τον ρόλο της. 

 Μια τέτοια ένωση αυτομάτως θα εγείρει και θέμα Τσαμουριάς και Τσάμηδων. 

Κι εδώ η ελληνική εξωτερική πολιτική θα πρέπει να αντιδράσει αστραπιαία και 

σωστά, για να αποδείξει το δίκαιο των θέσεων της πριν αυτές γυρίσουν εναντίον της 

ή λάβουν απρόσμενες πολιτικές ή και στρατιωτικές διαστάσεις. Κι αυτό διότι 

αναγνωρίζοντας μια ένωση Αλβανικών πληθυσμών και εδαφών, αναγνωρίζει στην 

ουσία το δικαίωμα τους για μια ενιαία Πατρίδα, που σύμφωνα με τους ίδιους, 

περιλαμβάνει τόση την «αλβανική» μειονότητα στην Ελλάδα όσο και ελληνικά 

εδάφη. 
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 Στην περίπτωση, τώρα, που αποδοκιμάσει πολιτικά μια τέτοια ένωση, τα 

πάντα όπως και στην περίπτωση του ονόματος των Σκοπίων, εξαρτώνται από τις 

διαθέσεις των μεγάλων δυνάμεων, κυρίως των Αμερικανών και δευτερευόντως των 

Ευρωπαίων. Αν υπάρχει σύμπνοια απόψεων, δεδομένης και της επιθυμίας των 

Ηνωμένων Πολιτειών για την μη διάσπαση και επιβίωση του κράτους των Σκοπίων, 

η Ελλάδα θα βγει κερδισμένη ως προς το αλβανικό, χαμένη ως προς το ζήτημα της 

διαφοράς του ονόματος, με πρόσχημα την σταθερότητα στην περιοχή. Αν δεν 

υπάρχει σύμπνοια απόψεων ενδέχεται να βρεθεί και πάλι στον κυκεώνα των 

εξελίξεων, ως το μαύρο πρόβατο της περιοχής και η ίδια μέρος του βαλκανικού 

προβλήματος. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Στη σημερινή συγκυρία, η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει μια διπλή πίεση στο 

επίπεδο της κοινωνικής διαχείρισης. Αφενός, τα συσσωρευμένα ελλείμματα μιας 

μακρόχρονης πελατειακής κοινωνικοοικονομικής διαχείρισης, η κρίση της οποίας 

δημιουργεί πολλά και συχνά απρόβλεπτα κενά και ανάγκες λόγω της αδιαφάνειας 

του πλέγματος πολιτικών κοινωνικής αναδιανομής που καταρρέει. Αφετέρου, τις 

πάγιες ελλείψεις στο επίπεδο των προνοιακών παροχών τη στιγμή που βρίσκεται 

σε σταδιακή αποδιάρθρωση το παραδοσιακό οικογενειοκεντρικό σύστημα 

κοινωνικής προστασίας που αφήνει ακάλυπτο, λόγω της γήρανσης και της χαμηλής 

γεννητικότητας, όλο και μεγαλύτερο μέρος του γηγενούς κοινωνικού σώματος, ενώ 

δεν καλύπτει εξ ορισμού τις νέες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μετανάστες) 

(Μαλούτας 2011). 

 Εξίσου σημαντική όψη των δημογραφικών δεδομένων της χώρας μας 

αποτελεί, αναμφισβήτητα, η μετανάστευση. Κατά την τελευταία εικοσαετία στην 

Ελλάδα συνέρρευσε σημαντικός αριθμός μεταναστών, πολλοί από τους οποίους, 

παρά την απουσία ενεργών πολιτικών για την εξομάλυνση της ένταξής τους, 

εντάσσονται άτυπα και μάλλον ομαλά, στην τοπική οικονομία και κοινωνία, ιδιαίτερα 

όσοι εξ αυτών εγκαταστάθηκαν στη χώρα την πρώτη δεκαπενταετία (1990-2005). Η 

σχετικώς ομαλή ένταξη οφείλεται, αφενός, στη θετική οικονομική συγκυρία αυτής 

της δεκαπενταετίας που κορυφώθηκε με την προετοιμασία των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 2004 και, αφετέρου, στα κενά που παρουσιάστηκαν στην αγορά 

εργασίας, λόγω της εγκατάλειψης χαμηλών επαγγελματικών θέσεων από τους 
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γηγενείς στο πλαίσιο της αυξημένης κοινωνικής κινητικότητας, αλλά και στην αγορά 

κατοικίας λόγω της υποβάθμισης και, ορισμένες φορές, εγκατάλειψης τμήματος του 

οικιστικού αποθέματος, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο. Η τελευταία 

πενταετία, ωστόσο, σήμανε την αλλαγή αυτής της σχετικώς ομαλής ένταξης με τη 

σταδιακή αλλαγή του οικονομικού κλίματος, αλλά και με την αλλαγή της 

φυσιογνωμίας των νέων μεταναστών (χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, πολύ 

περισσότεροι άνδρες) (Μαλούτας 2011). 

 Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την ένταξη των 

μεταναστών σήμερα πρέπει να συνυπολογιστούν οι νέες δυσκολίες που απορρέουν 

από την περιορισμένη επένδυση πόρων σε αυτήν την κατεύθυνση, τις 

απαιτητικότερες παραμέτρους του προβλήματος κατά την πρόσφατη περίοδο και 

την πάγια απουσία ουσιαστικών πολιτικών ένταξης από την αρχή της δεκαετίας του 

1990. Με την έννοια αυτή, οι μεταναστευτικές ομάδες κινδυνεύουν να παγιδευτούν 

σε αδιέξοδες συνθήκες, χωρίς προοπτικές κοινωνικής κινητικότητας και με κίνδυνο 

διαρκούς περιθωριοποίησης. 

 Η συνεχής αποσταθεροποίηση των Σκοπίων αναμένεται να δημιουργήσει 

ένα νέο κύμα οικονομικών, κατά κύριο λόγο, μεταναστών στα Βαλκάνια. Το συνεχώς 

επιδεινούμενο βιοτικό επίπεδο, η φτώχια και η ανεργία σε συνδυασμό με την 

έλλειψη βασικών παροχών υγείας και εκπαίδευσης λόγω πολιτικής αναταραχής και 

διαφθοράς, αναμένεται να εκτοξεύσουν τις μεταναστευτικές ροές από τα Σκόπια, 

κυρίως βέβαια προς τις αναπτυγμένες χώρες του ευρωπαϊκού βορρά. Ένας 

αριθμός, ωστόσο, Σκοπιανών μεταναστών αναμένεται να έρθει και στην Ελλάδα, 

τόσο λόγω εγγύτητας όσο και λόγο ευκολίας πρόσβασης στην περιοχή. 

 Φτιάχνοντας το παζλ των κοινωνικών επιπτώσεων της κίνησης αυτής, 

εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η ανεργία αποτελεί τον τομέα που 

πλήττεται περισσότερο. Η είσοδος, και μόνο, των οικονομικών μεταναστών αυξάνει 

τα ποσοστά ανεργίας και απειλεί χιλιάδες εργαζόμενους με απώλεια της εργασίας 

τους, λόγω εισαγωγής φθηνότερου εργατικού δυναμικού. 

 Η μόνη λύση για τους γηγενείς άνεργους είναι η μετανάστευση, η οποία 

αποτελεί απόρροια του φαινόμενου της ανεργίας καθώς και ακόμα μία 

μακροπρόθεσμη κοινωνική συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Οι νεαροί Έλληνες θα 
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επιδιώξουν την πραγμάτωση των στόχων τους και των ονείρων τους σε άλλες 

χώρες του εξωτερικού εφόσον η γενέτειρα χώρα τους δεν μπορεί να καλύψει τις 

πρωτογενείς ανάγκες τους. Έτσι όμως, αλλάζει μακροπρόθεσμα δραματικά η 

σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας. 

 Η εγκληματικότητα είναι ένα άλλο κομμάτι της κοινωνικής ζωής το οποίο 

επηρεάζεται εξαιτίας της μετανάστευσης σε μια κοινωνία που μαστίζεται από 

οικονομική κρίση. Οι άνθρωποι για να ζήσουν θα προβούν σε εγκληματικές πράξεις 

για να καταφέρουν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Συνέπεια αυτού θα είναι η 

κατάρρευση του συστήματος αξιών και το σύστημα κοινωνικού ελέγχου αδυνατεί να 

ελέγξει την όλη κατάσταση. Πλέον, αρχίζουμε να μιλάμε για μια ζοφερή και χαοτική 

κοινωνική πραγματικότητα με αύξηση της εγκληματικότητας (μικροεγκληματικότητα, 

κοινό κι οργανωμένο έγκλημα, μεγάλη συμμετοχή στο έγκλημα μη νόμιμων 

μεταναστών), εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών (παρακράτηση ταξιδιωτικών 

εγγράφων, αρπαγές, απαγωγές, κατακράτηση, trafficking). 

 Ως υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ορίζεται όχι μόνο η 

απουσία νόσου αλλά και η κατάσταση της ψυχοκοινωνικής ευεξίας. Έτσι λοιπόν 

γίνεται αντιληπτό ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει σαφέστατα τον κλάδο της υγείας. 

Περαιτέρω επιδείνωση του κλάδου αναμένεται με την είσοδο χιλιάδων 

ανασφάλιστων ανέργων μεταναστών καθώς θα υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς 

λοιμωδών ασθενειών, επιβάρυνση του ΕΣΥ (μετανάστευση με σκοπό την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα) και δημιουργία εστιών μόλυνσης από 

την κατάληψη εγκαταλελειμμένων κτηρίων στα κέντρα των μεγάλων πόλεων. 

 Η συμπεριφορά των ανθρώπων είναι ένα άλλο εξίσου σημαντικό κομμάτι το 

οποίο πλήττεται. Οι άνθρωποι νιώθουν άγχος, ανασφάλεια και φόβο για το τι μέλλει 

γενέσθαι. Επιπλέον, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στις διαπροσωπικές 

τους σχέσεις. Έτσι η συμπεριφορά τους απέναντι στους μετανάστες αλλάζει. Τους 

κοιτούν με καχυποψία και ως σφετεριστές των δικαιωμάτων τους. Γενικά, 

προκαλείται ένταση στην κοινωνική δομή, κυρίως στα χαμηλά και μεσαία στρώματα, 

τα οποία νιώθουν απειλή από τους νεοεισερχόμενους. Δημιουργείται έτσι κλίμα 

ανασφάλειας και κίνδυνος φαινόμενων ρατσισμού, ξενοφοβίας και ρεβανσισμού 

ενώ από την πλευρά των μεταναστών παρατηρούνται δυσκολίες ένταξης και 

ενσωμάτωσης, προβλήματα κοινωνικής ένταξης και προσαρμογής στο νέο 
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κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον (ρατσισμός, κοινωνικός αποκλεισμός, 

συνθήκες διαβίωσης, υγεία, διαμονή, παιδεία). 

 Όπως έγινε και παλιότερα στην περίπτωση των Αλβανών οικονομικών 

μεταναστών, οι Σκοπιανοί οικονομικοί μετανάστες τα πρώτα χρόνια της διαβίωσης 

τους στην Ελλάδα, δεν θα ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν μόνιμα και να ζήσουν 

στον νέο τόπο εργασίας τους. Πρώτο και μοναδικό τους μέλημα θα είναι η αποστολή 

εμβασμάτων στην πατρίδα τους, με σκοπό την συντήρηση των εκεί συγγενών τους. 

Έτσι, για άλλη μια φορά θα υπάρχει επιβάρυνση στο ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών 

και την ελληνική αλλά και κοινοτική οικονομία εξ‘ αίτιας της δέσμευσης επιπλέον 

πόρων, της οικονομικής εκμετάλλευσης (μαύρη αγορά εργασίας), της απώλειας 

ασφαλιστικών εισφορών και της δημιουργίας συνθηκών παραοικονομίας και 

παραεμπορίου. 

 Τέλος, όσον αφορά την Εθνική Ασφάλεια αυτή ενδεχομένως να απειληθεί 

από τη δημιουργία κλειστών κοινωνικών ομάδων με διαφορετική νοοτροπία και 

αντίληψη από την ελληνική, σε ακραίες περιπτώσεις δε, και εχθρικών αντιλήψεων, 

συνοδευόμενη από ριζοσπαστισμό, γκετοποίηση, χαμηλή ποιότητα ζωής, αλλοίωση 

πληθυσμού, μεταβολή της εθνολογικής σύστασης της Ελλάδος, δημιουργία 

μεγάλων θρησκευτικών - φονταμενταλιστικών κοινοτήτων και δημιουργία τεράστιου 

δημογραφικού ζητήματος δια της αλλοιώσεως του πληθυσμού. 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση του 21ου αιώνα έχει δημιουργήσει μια 

μεταβατική περίοδο στον τομέα της εθνικής ασφάλειας και άμυνας. Η απειλή μιας 

μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης με ένα αντίπαλο έθνος ή κράτος πλέον δεν θεωρείται 

ως η μεγαλύτερη και πιο άμεση απειλή για την ασφάλεια του δυτικού κόσμου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αν και έχουν 

επίγνωση των κρατών που αντιτίθενται στο εθνικό τους συμφέρον, εντούτοις το 

κύριο μέλημα του προγράμματος ασφάλειας και άμυνας τους είναι η πρόληψη, 

διακοπή και τελικά η εξάλειψη των μη παραδοσιακών απειλών, και ιδιαίτερα της 

τρομοκρατίας. 

 Η απειλή της τρομοκρατίας είναι μια μεγάλη ανησυχία για τις περισσότερες 

δυτικές χώρες,  επειδή πολλές από τις τρομοκρατικές οργανώσεις αναφέρουν την 
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καταστροφή της Δύσης ως τελικό τους στόχο. Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού 

των ατόμων που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση μιας δυνητικά θανατηφόρας 

επίθεσης, η ασύμμετρη απειλή της τρομοκρατίας μπορεί να νικηθεί μόνο μέσω της 

βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών και της διασυνοριακής συνεργασίας. 

 Μη κρατικοί φορείς, όπως μια διεφθαρμένη ΜΚΟ, τρομοκρατικές ομάδες και 

οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία ασφάλειας για 

τον δυτικό κόσμο. Οι ομάδες αυτές συχνά προσπαθούν να επεκταθούν σε νέες 

περιοχές, με σκοπό να επεκτείνουν τις δραστηριότητες. Περιοχές που 

προσφέρονται για τέτοιου είδους ανάπτυξη είναι εκείνες στις οποίες κυριαρχούν δύο 

χαρακτηριστικά στοιχεία: η αστάθεια και η απόγνωση. 

 Μια τέτοια περιοχή με μακρά ιστορία συγκρούσεων και κακή οικονομική 

ανάπτυξη είναι η Βαλκανική χερσόνησος. Το χάος που δημιουργήθηκε από τους 

πολέμους κατά την διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας έφερε την άνοδο του 

άμεσου τρομοκρατικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, επιτρέποντας σε Άραβες και 

Αφγανούς να βρουν το καταφύγιο που θα αποτελούσε το ορμητήριο τους για 

χτυπήματα στην Ευρώπη. Αν και σε μεγάλο βαθμό η απόπειρα αυτή κρίνεται ως 

ανεπιτυχής, η περιοχή πλέον έχει μετατραπεί σε μαύρη αγορά όπλω, ανθρωπίνων 

οργάνων, κ.α. ενώ θρύβει του οργανωμένου εγκλήματος. 

 Μέρος της Βαλκανικής με ιδιαίτερα έντονα τα δύο προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά της αστάθειας και της απόγνωσης, είναι και τα Σκόπια. Η σύντομη 

σύγχρονη ιστορία τους, γεμάτη με εθνοτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις μεταξύ 

των δύο μεγαλύτερων εθνοτήτων, έχει οδηγήσει σε μια έντονη αίσθηση απελπισίας, 

αφήνοντας την περιοχή έρμαιο της τρομοκρατικής ιδεολογίας. Η παρατεταμένη 

αστάθεια έχει δημιουργήσει μια μοναδική κουλτούρα απελπισίας, η οποία επέτρεψε 

την αύξηση της συστημικής διαφθοράς μέσα από το οργανωμένο έγκλημα και 

άφησε την περιοχή στην έρμαιο σε τρομοκρατικές δραστηριότητες.  

 Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια δυνητικά μείζονα απειλή για την ασφάλεια του 

Δυτικού κόσμου και της Ελλάδος ιδιαίτερα. Η ώθηση των Αλβανών στην ανεργία, η 

άθλιες συνθήκες διαβίωσης και η αντιμετώπιση τους ως πολίτες δεύτερης 

κατηγορίας, τους ωθούν στην τρομοκρατική ιδεολογία, αφού κανένα κόμμα δεν είναι 

πλέον σε θέση να τους εκφράσει. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι στις τελευταίες 
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εκλογές ψήφισε μόλις το 57% του πληθυσμού. Εθνικές και θρησκευτικές έχθρες και 

συγκρούσεις έχουν οδηγήσει σε αναποτελεσματικές κυβερνήσεις, θεσμική 

διαφθορά και έγκλημα. Η απαισιοδοξία ότι τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να 

επιλυθούν έχει αρχίσει να ενισχύσει την αίσθηση της απελπισίας, καθιστώντας την 

εγκληματική δραστηριότητα και την τρομοκρατική ιδεολογία πιο ελκυστική. 

Θεωρείται επίσης βέβαιο ότι στις τάξεις τους υπάρχει μεγάλη άνοδος του ακραίου 

ισλαμικού φονταμενταλισμού. 

 Στην περίπτωση της ολικής αποσταθεροποίησης των Σκοπίων, η Ελλάδα θα 

κληθεί να έρθει αντιμέτωπη με την τρομοκρατία και το οργανωμένο διασυνοριακό 

έγκλημα. Δεν θα πρόκειται όμως για την ίδια μορφή τρομοκρατίας που αντιμετωπίζει 

εντός συνόρων, η οποία κινείται πάνω σε ιδεολογικό κατά κύριο λόγο υπόβαθρο. 

Θα πρόκειται για θρησκευτική (ισλαμική) τρομοκρατία, η οποία δεν θα ενδιαφέρεται 

για την εικόνα της στην ελληνική κοινωνία αλλά θα λογοδοτεί στον ισλαμικό κόσμο 

και συνεπώς θα είναι αμείλικτη. Επίσης, όταν θα μιλάμε για οργανωμένο και 

διασυνοριακό έγκλημα, δεν αναφερόμαστε σε μία ομάδα δέκα, το πολύ δεκαπέντε, 

ατόμων που θα διαπράττουν εγκλήματα για προσωπική τους ευχαρίστηση και 

καλοζωία. Μιλάμε για πολυπληθείς οργανώσεις με διασυνδέσεις σε όλα τα 

Βαλκάνια, που ως στόχο έχουν τον έλεγχο του εμπορίου των όπλων, των 

ανθρώπων και των ναρκωτικών, με σκοπό τον εύκολο πλουτισμό. Το πλήγμα στην 

ελληνική κοινωνία θα είναι τεράστιο με συνέπειες άμεσες (τρομοκρατικά χτυπήματα) 

και έμμεσες (αύξηση της βίας, της πορνείας, των ναρκωτικών κ.α).  

 Οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας και αποκατάστασης της τάξης θα κληθούν 

να αντιμετωπίσουν και την έξαρση της εσωτερικής βίας και αναταραχής, που θα 

παρασυρθεί από την εισερχόμενη τρομοκρατία. Η αντιμετώπιση τους δεν θα είναι 

εύκολη υπόθεση για δύο λόγους. Πρώτον, η ελληνική αστυνομία δεν είναι 

εκπαιδευμένη για παρακολούθηση και σύλληψη τρομοκρατών τέτοιου βεληνεκούς. 

Δεύτερον, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, ο εξοπλισμός της έχει ξεπεραστεί 

τεχνολογικά κάτι που κάνει το έργο της ακόμη πιο δύσκολο καθώς σε τέτοιες 

περιπτώσεις, οι πληροφορίες είναι αυτές που δίνουν το πλεονέκτημα. 

 Η κατάρρευση των Σκοπίων ενδέχεται να επιφέρει, αρχικά τουλάχιστον, την 

ανάγκη επαυξημένης φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της χώρας στα βόρεια και 

βορειοδυτικά, με επιπρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό μιας οικονομίας 



131 
 

που προσπαθεί να αναπτυχθεί. Μετακινήσεις στρατευμάτων προς την περιοχή 

αυτή, αναμένεται να αποδυναμώσουν την άμυνα της χώρας σε άλλες ευαίσθητες 

περιοχές. Δεδομένης της πολιτικής αστάθειας και της αναμενόμενης κατάρρευσης 

της οικονομίας στην Τουρκία, η φύλαξη και ενίσχυση των ανατολικών συνόρων 

κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ, με σκοπό την αποτροπή εξωτερίκευσης των 

εσωτερικών της προβλημάτων προς την Δύση και την Ελλάδα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Μια πιθανή αποσταθεροποίηση στα Σκόπια, θα επιφέρει τεράστιες αλλαγές 

στην ελληνική εξωτερική πολιτική (οικονομικός και πολιτικός τομέας) και ασφάλεια 

(κοινωνικός και στρατιωτικός τομέας). Δεδομένης της ήδη υπάρχουσας οικονομικής 

κρίσης από το 2009, οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση μπορεί αυτομάτως να 

οδηγήσει στην καταστροφή, καθώς υπάρχει ήδη χαλάρωση θεσμών και υποδομών 

και η χώρα είναι πλέον πιο ευάλωτη. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Η κρίση χτυπάει την πόρτα στα Σκόπια. Βεβαίως η κρίση για τα Σκόπια δεν 

είναι κάτι το καινούριο. Ουσιαστικά ζουν μαζί της από το 1992, μόλις λίγους μήνες 

μετά την διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους. Το μόνο που αλλάζει είναι το ποσοστό 

της διακύμανσης της. 

 Οι αιτίες της είναι διπλές. Κατ’ αρχήν, η διαμάχη των δύο μεγαλύτερων 

εθνοτικών ομάδων, Σλαβομακεδόνων και Αλβανών, σε ρόλο πλειοψηφίας και 

μειονότητας αντίστοιχα. Μια διαμάχη που οδήγησε τα Σκόπια στην χειρότερη κρίση 

της σύγχρονης ιστορίας της το 2001, απειλώντας τα με γενικευμένο εμφύλιο και 

διάσπαση. Κατά δεύτερο λόγο, η πολιτική κρίση που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία 

τουλάχιστον πέντε χρόνια. Συγκλονιστική κατάχρηση εξουσίας, έλεγχο ή 

προσπάθεια για επιβολή ελέγχου, του δικαστικού συστήματος και άλλων 

κυβερνητικών κλάδων, εκλογική νοθεία, μίζες και οικονομικό έγκλημα αποτελούν 

μερικά μόνο από τα «έργα» της κυβέρνησης Gruevski κατά την περίοδο 2007 – 

2013. 

 Η κρίση φέρνει πάντα αποσταθεροποίηση για το κράτος που βυθίζεται σε 

αυτήν. Σήμερα, όμως, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της αλληλεξάρτησης, 

η αποσταθεροποίηση ενός κράτους έχει συνέπειες και στα γειτονικά κράτη. Έτσι, 

μια αποσταθεροποίηση στα Σκόπια δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την 

Ελλάδα. 

 Το πρώτο πλήγμα θα έρθει στην οικονομία, το οποίο και επηρεάζει βεβαίως 

την εξωτερική πολιτική. Μετά το 1996, η Ελλάδα αναδείχθηκε ως ένας από τους 

σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους των Σκοπίων, κατατάσσεται σταθερά στην 

πρώτη πεντάδα τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές. Τα Σκόπια 

απορροφούν σε ετήσια βάση περίπου το 3% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών 

και κατατάσσονται στην 7η θέση της σχετικής λίστας. Επίσης την τελευταία δεκαετία, 

με την συμβολή του ελληνικού κράτους, έχει επενδυθεί ένα σημαντικό ποσό από 

ελληνικές, τεχνολογικές και χρηματιστηριακές κατά κύριο λόγο, εταιρείες στην 

οικονομία των Σκοπίων. 
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 Μια ενδεχόμενη κατάρρευση της Σκοπιανής οικονομίας, ως αντίκτυπο μιας 

πολιτικής τους κατάρρευσης, ασφαλώς και θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία, 

βυθίζοντας την ακόμη περισσότερο. Η όξυνση αυτή, των οικονομικών 

προβλημάτων της Ελλάδας, η διαρκής ενασχόληση κρατών μελών και Ευρωπαϊκών 

οργάνων με δικά της ζητήματα και η σχετική κόπωση, η απόδοση ευθυνών που 

άλλες της ανήκουν και άλλες όχι, περιορίζουν τις δυνατότητες χρήσης τού 

συντελεστή ισχύος, που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση (γνωστή και ως «ευρωπαϊκό 

χαρτί», στο οποίο τα πρόσωπα -χαράκτες και λήπτες αποφάσεων- επί θεμάτων 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής έχουν επενδύσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια), στην 

εξωτερική της πολιτική. Με απλά λόγια, καθώς το σύστημα της ΕΕ έχει κορεσθεί και 

κουραστεί από την Ελληνική κρίση, θα είναι πιο δύσκολο για την Ελλάδα απ΄ότι στο 

παρελθόν να θέσει στην ατζέντα της ΕΕ ζητήματα εξωτερικής της πολιτικής και 

κυρίως σε ότι αφορά τις σχέσεις της με την Τουρκία και τα Σκόπια (Κουσκουβέλης, 

Foreign Affairs, The Hellenic Edition 2012). 

 Το κύρος της χώρας καταρρακώνεται. Και τούτο διότι αυτό που έχει υποστεί 

η Ελλάδα στην ΕΕ και διεθνώς, όπως και κάθε κράτος σε οικονομική κρίση, είναι 

ένα τεράστιο πλήγμα στο κύρος της. Φίλοι και αντίπαλοι θεωρούν ότι λόγω των 

οικονομικών περιορισμών είναι πιο διαχειρίσιμη, πιέζεται πιο εύκολα ή έχει 

περιορισμένες ικανότητες αντίδρασης. Το κύρος ενός κράτους οικοδομείται με πολύ 

μεγάλη δυσκολία και δεν χρειάζονται πολλές, αρκεί μία λανθασμένη κίνηση ώστε το 

κύρος του να αρχίσει να βυθίζεται και οι εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια ώστε να 

οδηγηθεί στην άβυσσο. Αρκεί ένας άστοχος χειρισμός για να μετατρέψει μία χώρα 

αρχικά σε μαύρο πρόβατο και στη συνέχεια σε αποδιοπομπαίο τράγο 

(Κουσκουβέλης, Foreign Affairs, The Hellenic Edition 2012). 

 Πέραν όμως της μείωσης του κύρους, σε μία περίοδο αυστηρότατης 

δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι προφανές πώς η εξωτερική πολιτική μίας χώρας 

έχει πολύ λιγότερους πόρους στη διάθεσή της, ιδιαίτερα όταν οι περικοπές σε αυτή 

φαίνεται να έχουν μικρότερο πολιτικό κόστος από αντίστοιχες στις συντάξεις, στην 

υγεία ή στην εκπαίδευση. Τέτοιες περικοπές είναι προφανές ότι πλήττουν τους μη 

παραδοσιακούς τομείς της όποιας εξωτερικής πολιτικής, όπως την πολιτιστική και 

εκπαιδευτική διπλωματία, ακόμη και την οικονομική διπλωματία, η οποία μπορεί να 

συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης (Κουσκουβέλης, Foreign Affairs, The 

Hellenic Edition 2012). 
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 Τα ανωτέρω θα δώσουν το δικαίωμα σε τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, να 

εγείρουν εδαφικές αλλά και πολιτικές διεκδικήσεις που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα 

τολμούσαν να θίξουν. Έτσι, θέματα όπως αυτό της Τσαμουριάς και των Τσάμηδων 

ή της θέσπισης ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών θα ήταν λυμένα. Η οικονομική κρίση, 

όμως, προσδίδει στο κράτος και την εξωτερική του πολιτική χαρακτηριστικά 

αδυναμίας, δηλαδή ευκαιρίας για διεκδίκηση από τρίτους. 

 Στον τομέα της ασφάλειας, οι συνέπειες θα είναι ακόμη μεγαλύτερες. 

Εσωτερικά η κατάσταση θα μπορεί να περιγραφεί με μία λέξη: κοινωνική 

αναταραχή. Ανεργία, μετανάστευση, εγκληματικότητα (εγχώρια και εισαγόμενη), 

κατάρρευση κοινωνικού κράτους και δομών δικαίου, ένταση στην καθημερινότητα, 

δημιουργία κλίματος ανασφάλειας, ρατσισμός, οικονομική αφαίμαξη και δημιουργία 

κλειστών θρησκευτικών και ενδεχομένως φονταμενταλιστικών κοινωνιών είναι 

μερικές μόνο από τις συνέπειες στον εσωτερικό τομέα της ασφάλειας. 

 Στον εξωτερικό τομέα, μια σειρά ασύμμετρων και πιθανόν πρωτόγνωρων, 

για τα ελληνικά δεδομένα, απειλών θα κάνουν την εμφάνιση τους. Διεθνής 

τρομοκρατία (όχι ιδεολογική πλέον, αλλά πιο επιθετική θρησκευτική), οργανωμένο 

διασυνοριακό έγκλημα, εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών, ανάγκη αυξημένης 

φύλαξης των εξωτερικών συνόρων και επανεμφάνιση των κλασσικών απειλών 

(απειλές και διεκδικήσεις κράτους ή ομάδας κρατών εναντίον άλλου αδύναμου 

κράτους) θα αποτελούν πια καθημερινότητα στην ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής και ασφάλειας. 

 Η εξωτερική πολιτική και ασφάλεια μίας χώρας συναρτάται σε μεγάλο βαθμό 

και με την αμυντική της ικανότητα, κατά τρόπο τέτοιο, που μείωση των αμυντικών 

δαπανών να συνεπάγεται και μείωση της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής της 

πολιτικής και ασφάλειας. Είναι επίσης γνωστό ότι σε πολλές χώρες και μάλιστα 

χωρίς να βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, οι αμυντικές δαπάνες συνιστούν 

διαχρονικά τον πρώτο προς περικοπή στόχο από την πλευρά μερίδας 

οικονομολόγων και πολιτικών κομμάτων. 

 Ασφαλώς, οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας είναι από τις υψηλότερες στην 

ΕΕ και στο ΝΑΤΟ ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Την τελευταία δεκαετία οι αμυντικές 

δαπάνες τής χώρας έχουν ήδη μειωθεί και απαιτείται μεγάλη προσοχή καθώς 
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υπάρχει κίνδυνος όχι απλά για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής, 

αλλά για την ίδια την ασφάλεια της χώρας, καθώς διανύουμε μία περίοδο μειωμένου 

κύρους, όπου ο πειρασμός ανάληψης επιθετικών πρωτοβουλιών εκ μέρους τρίτων 

στο οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο είναι αυξημένος. 

 Τέλος, όπως συχνά συμβαίνει σε περιόδους κρίσης, η αναποτελεσματικότητα 

συνδυάζεται με την αδράνεια της ακινησίας, αφού οι απαιτούμενες προσαρμογές 

και αλλαγές είναι σημαντικές και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν 

φαίνονται ανυπέρβλητα (Κουσκουβέλης, Foreign Affairs, The Hellenic Edition 

2012). Έτσι, στην περίπτωση της εσωτερικής κοινωνικής κρίσης και κρίσης 

ασφάλειας που περιγράφηκε πιο πάνω, αναμένεται η νοοτροπία της αδράνειας του 

δημόσιου τομέα, που εκφράζεται ως μία γενικευμένη απραξία, να επιδεινώσει 

περαιτέρω το πρόβλημα. 

 Η ελληνική εξωτερική πολιτική από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

αποδεδειγμένα επιδιώκει ειρήνη, σταθερότητα, ασφάλεια, συνεργασία και ανάπτυξη 

των γειτόνων της. Χαρακτηρίζεται δε από τον ευρωατλαντικό της προσανατολισμό 

και δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διεθνών συνθηκών και των κανόνων 

καλής γειτονίας. Η παραδοσιακή ατζέντα των θεμάτων της είναι γνωστή: 

• Άρση των συνεπειών της παράνομης στρατιωτικής εισβολής 

και κατοχής τής Κύπρου από την Τουρκία. 

• Επίλυση της σχετικής με την ονομασία των Σκοπίων διαφοράς. 

• Αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιθετικότητας της Τουρκίας, 

όπως αυτή εκφράζεται από τον αναθεωρητικό και τον ηγεμονικό χαρακτήρα τής 

πολιτικής της (Κουσκουβέλης, Foreign Affairs, The Hellenic Edition 2012). 

 Αυτή η εξωτερική πολιτική αντιμετωπίζει πλέον σήμερα δυσκολίες λόγω της 

οικονομικής κρίσης και των πηγών αστάθειας που προκύπτουν στο διεθνές 

περιβάλλον της Ελλάδας. Και αυτό συνεπάγεται ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική 

θα πρέπει να διεκπεραιώσει μεγαλύτερο έργο στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των 

συνεπειών της κρίσης στην ίδια και στη χώρα, να συμβάλει στη γενικότερη 

προσπάθεια εξόδου από αυτήν και, βεβαίως, να συνεχίσει να διαχειρίζεται τα 

συνήθη θέματά της (Κουσκουβέλης, Foreign Affairs, The Hellenic Edition 2012). 
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 Για να γίνει αυτό θα πρέπει η χάραξη της να γίνεται μακροχρόνια και από τα 

αρμόδια θεσμικά όργανα, ανεπηρέαστη από την κοινή γνώμη, την κοινωνία και την 

προσωπική άποψη του εκάστοτε λήπτη απόφασης, ανάλογα με τον ιδεολογικό του 

υπόβαθρο. Θα πρέπει να εξακολουθήσει, δε, να ακολουθεί μία σταθερή πολιτική 

αρχών και θέσεων με κύριο άξονα το σεβασμό των Αποφάσεων του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των προβλέψεων του Διεθνούς Δικαίου. 

 Παράλληλα, η διεύρυνση του περιεχομένου της έννοιας της ασφάλειας είχε 

ως αποτέλεσμα την ανάδειξη και άλλων μορφών ισχύος -πέραν της «σκληρής» 

στρατιωτικής ισχύος- όπως η «ήπια» ισχύς (διπλωματική, οικονομική, πολιτιστική 

και ηθική). Αυτό την επανατοποθετεί στο επίκεντρο των διακρατικών σχέσεων με 

σκοπό την προώθηση των εθνικού συμφέροντος. 

 Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, η ελληνική στρατηγική ασφάλειας 

παρουσιάζει ωρίμανση και σχετική ευελιξία με θετικά αποτελέσματα για τη διεθνή 

αξιοπιστία της χώρας και το ρόλο της στα Βαλκάνια. Επιχειρεί έτσι η Ελλάδα να 

ξεπεράσει τις εθνικιστικές αγκυλώσεις της και να προσαρμοσθεί στο νέο 

μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον, ως αποτέλεσμα του κατά πόσον και πως αυτές οι 

αλλαγές έγιναν αντιληπτές από τους λήπτες αποφάσεων. Κατέστη δηλαδή σαφές 

ότι μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα δεν θα 

μπορούσε να συνεχίσει να αναπτύσσει την στρατηγική της με βάση παραδοσιακές 

προσεγγίσεις. 

 Έτσι, στο πνεύμα αυτό, προκειμένου να τερματίσει η σημερινή κρίση στα 

Σκόπια, τουλάχιστον η πολιτική, η Ελλάδα θα μπορούσε να κινηθεί προς την 

υποστήριξη μιας κυβέρνησης υπό τον Zoran Zaev. Ο μετριοπαθής Zaev θα 

μπορούσε να επιλύσει το ζήτημα της ονομασίας με την Ελλάδα μακριά από 

εθνικισμούς, με τελικό σκοπό και κέρδος την ένταξη της χώρας του στους δυτικούς 

θεσμούς, ενέργεια που θα ηρεμούσε και την αλβανική μειονότητα. Ασφαλώς η 

εμπλοκή του ρωσικού παράγοντα στα Βαλκάνια περιπλέκει την κατάσταση. Η ΕΕ 

καλείται να αποφασίσει μεταξύ της σταθερότητας της περιοχής (που μέχρι 

πρόσφατα ευαγγελιζόταν) και των γεωπολιτικών της συμφερόντων (που πλέον 

φαίνεται να απειλούνται). 
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