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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, 

τα επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές 

της ακαδημαϊκής  δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την 

έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι όπως 

απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές 

όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν 

πρωτότυπη δημιουργία μου». 

 

Γεώργιος Χαλκίδης 
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Η παρούσα εργασία αφορά και εξετάζει την εσωτερική κρίση 

που ξέσπασε στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας στις αρχές του 2001 μεταξύ των Σλαβομακεδόνων 

και των Αλβανών. Θα γίνει μια ανάλυση των γεγονότων και των 

πολιτικών κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων που 

οδήγησαν στην κλιμάκωση την κρίσης και την έναρξη ένοπλων 

συγκρούσεων. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει μια διεξοδική 

αναφορά στο χρονολόγιο των συγκρούσεων καθώς και στις 

ενέργειες για πολιτική συμφωνία και ειρηνική διευθέτηση των 

εντάσεων. Η εργασία κλείνει με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 

των δύο αντιμαχόμενων πλευρών και την οριστική υπογραφή 

της «Συμφωνίας της Οχρίδας» που σηματοδότησε τον τέλος 

των εχθροπραξιών. 
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Η π.Γ.Δ.Μ.  
 

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι χώρα που βρίσκεται στο 

κέντρο της βαλκανικής χερσονήσου στην νοτιοανατολική Ευρώπη, διάδοχο κράτος 

της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.  

Η π.Γ.Δ.Μ αποτέλεσε βασικό κομμάτι του επονομαζόμενου «Ανατολικού 

Ζητήματος», το οποίο προέκυψε από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 

διαιωνίστηκε   και κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων.                            

Ωστόσο, παράγοντες όπως η γεωστρατηγική  της θέση, οι σχέσεις με τις γείτονες 

χώρες και η δημογραφική δομή της κατέστησαν τη χώρα, έως και σήμερα, κύρια 

πηγή εντάσεων στη περιοχή και σημαντικό «παίχτη» της βαλκανικής πολιτικής. 

Ως η μόνη πρώην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία που κατάφερε να μείνει εκτός των 

πολεμικών συγκρούσεων  που ακολούθησαν  τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, η 

π.Γ.Δ.Μ εμφανίστηκε, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ως φάρος ελπίδας στα 

Βαλκάνια.1  Σε σύγκριση με άλλα κράτη της περιοχής, η π.Γ.Δ.Μ κατάφερε να 

διατηρήσει έναν υψηλό βαθμό σταθερότητας πετυχαίνοντας μια σχετικά αρμονική 

συνύπαρξη μεταξύ των διάφορων εθνικών μειονοτήτων.2  

Κατά την πρώτη φάση διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, η π.Γ.Δ.Μ, δεν διεκδίκησε την 

ανεξαρτησία της και μέχρι το καλοκαίρι του 1991 από κοινού  με τη Δημοκρατία της 

Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο στις συγκρούσεις μεταξύ 

της Σερβίας από την μία πλευρά και των βόρειων δημοκρατιών της Σλοβενίας και 

Κροατίας από την άλλη.3Τον Σεπτέμβριου του 1991 μετά από διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος, το 72% των Σλαβομακεδόνων τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, 

ακολουθώντας το παράδειγμα Κροατών και Σλοβένων. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους 

ψηφίζεται από το κοινοβούλιο της π.Γ.Δ.Μ το νέο Σύνταγμα και στις 21 του ίδιου 

μήνα η π.Γ.Δ.Μ ανακηρύσσεται  ανεξάρτητη Δημοκρατία.4 

Σύμφωνα με τις απογραφές του 1991 και 1994 αντίστοιχα, οι Σλαβομακεδόνες 

αποτελούν το 65% του συνολικού πληθυσμού της π.Γ.Δ.Μ, των περίπου 2,035,000 

κατοίκων, ενώ οι Αλβανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα της χώρας, με 

ποσοστό 25%. Ακολουθούν οι  Ρομά, οι Σέρβοι, οι Μουσουλμάνοι και οι Βλάχοι  με 

πολύ μικρότερα ποσοστά. Τα αποτελέσματα ωστόσο και των δύο απογραφών 

αμφισβητήθηκαν έντονα από την αλβανική μειονότητα υποστηρίζοντας ότι  

πληθυσμιακά είναι πολύ περισσότεροι.5 

                                                           
1
 ICG Balkans Report N° 38, The Albanian Question in «Macedonia»: Implications of the Kosovo 

Conflict for Inter-Ethnic Relations in «Macedonia», 11 Αυγούστου 1998, σελ.1-2 

2
 Vladimir T. Ortakovdki, Interethnic Relations and Minorities in the Republic of «Macedonia», 

Southeast European Politics, Μάιος 2001, σελ. 1-3 
3
 Poulton, Hugh, Who Are the «Macedonians»,, London: Hurst and Company), 1995, σελ.116-117 

4
 Ο.Π 

5
 Vladimir T. Ortakovdki, Interethnic Relations and Minorities in the Republic of «Macedonia», 

Southeast European Politics, Μάιος 2001, σελ. 1-3 
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Η αλβανική οντότητα αποτελεί με διαφορά την μεγαλύτερη εθνική μειονότητα  της 

π.Γ.Δ.Μ, παρόλο που τα νούμερα αυτά αμφισβητούνται ιδιαίτερα από τους 

Αλβανούς. Το θέμα του πληθυσμού ωστόσο είναι καίριας σημασίας καθώς επηρεάζει 

άμεσα και κατά πολύ τις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων εθνοτήτων της χώρας, 

Σλαβομακεδόνων και Αλβανών. Επηρεάζει τις απόψεις και τις θέσεις  των δύο 

πλευρών και τις μεταξύ  τους διαπραγματεύσεις και διεκδικήσεις σε θέματα που 

αφορούν τη χρήση εθνικών συμβόλων, των αριθμό μειονοτικών σχολειών, το 

ποσοστό απασχόλησης στο δημόσια τομέα ακόμα και τις ώρες μετάδοσης 

τηλεοπτικών εκπομπών μειονοτικής γλώσσας, θέματα που αργότερα θα 

αποδειχθούν τεράστιας ζωτικής και πολιτικής σημασίας. 

Οι Αλβανοί εμφανίζονται στην περιοχή της σημερινής π.Γ.Δ.Μ  πολύ πριν την 

κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακολουθώντας κοινή πορεία με όλο το 

αλβανικό έθνος. Μέχρι, ωστόσο, την δημιουργία του πρώτου εθνικού αλβανικού 

κράτους το 1912, όπου λόγω του οριοθέτησης  συνόρων, μεγάλο μέρος του 

αλβανικού πληθυσμού παρέμεινε εκτός συνόρων σε εδάφη  της σημερινής Σερβίας 

(Κόσσοβο) και της π.Γ.Δ.Μ. Η θέση των Αλβανών, εκτός του αλβανικού κράτους, 

επιδεινώθηκε κατά πολύ μετά το 1919 και την προσάρτηση του Κοσσόβου και της 

περιοχής της σημερινής π.Γ.Δ.Μ στο Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων.6 

Τη δεκαετία του 20’ οι Αλβανοί βρήκαν σύμμαχο στο πρόσωπο των 

Σλαβομακεδόνων ενάντια της καταπίεσης των Σέρβων, ενώ η θέση τους βελτιώθηκε 

σημαντικά κατά τη διάρκεια του Β’ΠΠ όταν εδάφη της Γιουγκοσλαβίας 

ενσωματώθηκαν σε μια διοικούμενη από την Ιταλία, «Μεγάλη Αλβανία».7 Μετά το 

τέλος του πολέμου και  την επαναφορά του προ-πολεμικό εδαφικό καθεστώτος, δεν 

παρατηρείται ιδιαίτερη αλλαγή των συνθηκών της αλβανικής μειονότητας, με την 

κατάσταση αυτή να συνεχίζεται και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό τον  Γιόσιπ Μπρόζ-

Τίτο Γιουγκοσλαβικής διακυβέρνησης. Στα χρόνια της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας η αλβανική μειονότητα έτυχε ιδιαίτερα ευνοϊκής μεταχείρισης. Η 

κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει από τα μέσα της δεκαετίας του 80’ επί 

διακυβέρνησης Μιλόσεβιτς. Οι σχέσεις της κυβέρνησης  του Βελιγραδίου με το 

Κόσσοβο άρχισαν να επιδεινώνονται  επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τις  αντίστοιχες 

με τους Αλβανούς της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Πολλά από τα 

προνόμια και δικαιώματα που τους είχαν παραχωρηθεί είτε ανακλήθηκαν είτε 

περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ ανησυχίες άρχισαν να αυξάνονται λόγω του υψηλής 

γεννητικότητας των Αλβανών.8 

Τόσο οι Γιουγκοσλαβικές όσο και οι Σλαβομακεδονικές αρχές στο πλαίσιο της 

Ομόσπονδης Γιουγκοσλαβίας  εφάρμοσαν ένα εκτενές σύστημα αναγνώρισης 

δικαιωμάτων, που αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων των 

μειονοτήτων, στους τομείς της εκπαίδευσης, του τύπου και των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. 9Αναγνωρίζεται  επίσημα η αλβανική εθνική μειονότητα. Για τους 

                                                           
6
Poulton, Hugh, Who Are the «Macedonians», London: Hurst and Company, 1995, σελ.90-92 

7
Ivanov Andrey, The Balkans Divided: Nationalism, Minorities and Security Euro-Atlantic Security 

Studies, Frankfurt am Main: Peter Lang, 1996, σελ.74-76 

8
 Ο.Π 
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Αλβανούς αυτό σήμαινε, έστω κι έμμεσα, την αναγνώριση τους ως συστατική 

εθνότητα του πληθυσμού της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, 

κερδίζοντας ταυτόχρονα πολλά προνόμια λόγω του νέου status quo τους. Πολλά από 

τα κεκτημένα ωστόσο ήταν απόρροια του νέου ημιαυτόνομου καθεστώτος που 

παραχωρήθηκε στους Αλβανούς του Κοσσόβου, με τους οποίους οι Αλβανοί της 

σημερινής π.Γ.Δ.Μ ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι και θεωρούσαν το Κόσσοβο 

πολιτιστικό και πολιτικό τους κέντρο.10 

Παρ’ όλες τις δυσοίωνες προβλέψεις, μια σχετική σταθερότητα διέκρινε τις σχέσεις 

Αλβανών και Σλαβομακεδόνων, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαλειφτεί σημαντικά 

προβλήματα, που μέχρι τότε παρέμεναν στο παρασκήνιο, και μπορούσαν ανά πάσα 

στιγμή να αναζωπυρώσουν τις μεταξύ τους εντάσεις. Οι ανησυχίες αυξήθηκαν και οι 

εντάσεις μεταξύ Αλβανών και Σλαβομακεδόνων οξύνθηκαν, μετά την διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας και την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της π.Γ.Δ.Μ, αποδεικνύοντας 

ότι οι μεταξύ τους σχέσεις ήταν όντως προβληματικές. 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια αναδρομή στις σχέσεις μεταξύ Σλαβομακεδόνων 

και Αλβανών της π.Γ.Δ.Μ. Έχοντας ως αφετηρία τα πρώτα χρόνια ανεξαρτησίας της 

χώρας και λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικοπολιτικά και πολιτιστικά κριτήρια και 

παράγοντες θα αποδείξουμε ότι η «κρίση» του 2001 ήταν άμεσο επακόλουθο και 

λογική συνέχεια μια σειράς γεγονότων και καταστάσεων ριζωμένων στο χρόνο. Ήταν 

δηλαδή αποτέλεσμα μια μακροχρόνιας «ζύμωσης» και αντιπαράθεσης των δύο 

αυτών εθνοτήτων κι όχι κάποια απρόσμενη έκρηξη βίας.  

Στην συνέχεια της εργασίας θα περιγράψουμε όλα τα γεγονότα από την πρώτη 

ένοπλη σύγκρουση μέχρι και την υπογραφή της «Συμφωνίας-Πλαισίου» της Οχρίδας, 

αναλύοντας όχι μόνο τις ενέργειες των δύο αντιμαχόμενων πλευρών αλλά κι όλες τις 

προσπάθειες και επεμβάσεις διεθνών θεσμών και οργανισμών για ειρηνική 

διευθέτηση του προβλήματος. Θα παρουσιαστούν οι παράγοντες που επηρέασαν τις 

αποφάσεις και τις ενέργειες Σλαβομακεδόνων και Αλβανών ενώ θα γίνει μια 

προσπάθεια να αποδειχθεί ότι οι λόγοι παρέμβασης των διεθνών διαμεσολαβητών 

εντάσσονται σε μια γενικότερη προσπάθεια διατήρησης της ειρήνης και 

σταθερότητας  στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

Poulton Hugh, Who Are the «Macedonianς», London: Hurst and Company, 1995, σελ.91-93 
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Σχέσεις Αλβανών και Σλαβομακεδόνων τα πρώτα χρόνια της 

π.Γ.Δ.Μ.  
 

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και η δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους των 

Σκοπίων, έφερε στην επιφάνεια καταστάσεις και συγκρουόμενα συμφέροντα που 

μέχρι τότε είτε είχαν παραμείνει στην αφάνεια ή είχαν εκδηλωθεί σε μικρή κλίμακα, 

αποδεικνύοντας ότι οι σχέσεις των Σλαβομακεδόνων και των Αλβανών της π.Γ.Δ.Μ  

δεν ήταν παρά προβληματικές. Η αύξηση της δύναμης και της επιρροής των 

εθνικιστικών κομμάτων και των δύο πλευρών, το μεγάλο ποσοστό γεννητικότητας 

των Αλβανών καθώς και η μεγάλη, νόμιμη ή παράνομη, εισροή Αλβανών 

προσφύγων στην χώρα, σε συνδυασμό με βαθιά ριζωμένα στο χρόνο 

κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά προβλήματα, επιδείνωσαν τις σχέσεις των δύο 

κοινοτήτων. 11   

Οι Αλβανοί της π.Γ.Δ.Μ απαίτησαν και διεκδίκησαν περισσότερα δικαιώματα στην 

εκπαίδευση και στον πολιτισμό, όπως την αναγνώριση της αλβανικής ως επίσημης 

γλώσσας αλλά και την αναβάθμιση και κρατική υποστήριξη στο υποβαθμισμένο 

αλβανόφωνο πανεπιστήμιο του Τέτοβο. Επιδίωξαν μεγαλύτερη ποσοστό 

αντιπροσώπευσης  στην κυβέρνηση τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία ενώ 

αντέδρασαν έντονα στο προοίμιο του συντάγματος της π.Γ.Δ.Μ το οποίο κατατάσσει 

τους Αλβανούς της χώρας ως πολίτες «δεύτερης κατηγορίας».12 Δεν θα γινόταν  να 

παραλειφθεί επίσης και η συνεχώς αυξανόμενη ισχύς και επιρροή των αναδυόμενων, 

εκείνη την εποχή, αλβανικών πολιτικών κομμάτων που σε συνδυασμό  με την 

μετέπειτα κρίση του Κοσσόβου έφτασαν την κατάσταση στα άκρα. 

Το Σύνταγμα της π.Γ.Δ.Μ. 
 

Το πρώτο Σύνταγμα της π.Γ.Δ.Μ υιοθετήθηκε αμέσως μετά το δημοψήφισμα για την 

ανεξαρτησία της χώρας από την Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και 

αποτέλεσε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Αλβανών και Σλαβομακεδόνων. Οι Αλβανοί 

μποϋκόταραν μαζικά το δημοψήφισμα και μαζί με άλλες μειονότητες της χώρας 

απέρριπταν επανειλημμένα το Σύνταγμα της το οποίο, σύμφωνα με αυτούς, δεν τους 

αναγνώριζε ίσα δικαιώματα και ίση θέση με τους Σλαβομακεδόνες. Πιο συγκεκριμένα 

δεν δέχονταν το προοίμιο του Συντάγματος το οποίο όριζε την π.Γ.Δ.Μ ως εθνικό 

κράτος του «Μακεδονικού» λαού με τον οποίο ίσα δικαιώματα ως πολίτες κατέχουν 

Αλβανοί, Τούρκοι, Βλάχοι και άλλες εθνότητες που ζουν στη π.Γ.Δ.Μ. 13 Παρόλο που 

το Σύνταγμα όριζε ένα πολυεθνικό κράτος κι εξασφάλιζε πληθώρα δικαιωμάτων στις 

μειονότητες, οι Αλβανοί της χώρας θεώρησαν ότι τους τοποθετεί σε κατώτερη θέση 

από ότι τους Σλαβομακεδόνες. Επιπλέον το Σύνταγμα ανακήρυσσε ως μόνη επίσημη 

γλώσσα τη σλαβομακεδονική και παρείχε ειδική αναγνώριση στη Ορθόδοξη 

                                                           
11

 ICG Balkans Report No 38, The Albanian Question in «Macedonia», 11 Αυγούστου 1998, σελ.2-3 
12
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εκκλησία, παρόλο της δεδομένης ανεξιθρησκίας, γεγονός που δυσχέραινε ακόμα 

περισσότερο και υποβάθμιζε την θέση και το στάτους των Αλβανών της χώρας.14 

 

Δημογραφικές διαφορές. 
 

Σύμφωνα με την απογραφή του 1991, ο πληθυσμός του νεοσύστατου κράτους της 

π.Γ.Δ.Μ, ανερχόταν στα 2,03 εκ. κατοίκους από τους οποίους τα 1,3 εκ ( το 64%) 

ήταν Σλαβομακεδόνες, 427.000 ( 21%) Αλβανοί ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

απαρτιζόταν  από Βλάχους, Ρομά, Σέρβους και Τούρκους. Οι Αλβανοί μποϋκόταραν 

την απογραφή και αμφισβήτησαν τα αποτελέσματα της, διοργανώνοντας και 

διεξάγοντας δική τους, σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός των Αλβανών στη χώρα 

ανερχόταν στις 800.000 ήτοι το 40% του συνολικού πληθυσμού.   

Λόγω των διαφωνιών και της έντονης αμφισβήτησης το 1994 διενεργηθεί ακόμα μια 

απογραφή υπό την τεχνική και οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σύμφωνα με την οποία οι Σλαβομακεδόνες ανέρχονταν στο 67% του συνολικό 

πληθυσμού ενώ οι Αλβανοί στο 27%  όντας η μεγαλύτερη εθνική μειονότητα της 

χώρας. Η απογραφή αυτή αντιμετωπίστηκε με την ίδια δυσπιστία και καχυποψία από 

την αλβανική ηγεσία η οποία διαμαρτυρήθηκε για την ελλιπή προετοιμασία της 

διαδικασίας, την μη χρήση της αλβανικής γλώσσας αλλά ούτε και Αλβανών ειδικών 

κατά την διεκπεραίωση της ενώ θεώρησαν ότι στα νούμερα αυτά δεν περιελήφθησαν 

οι Αλβανοί πρόσφυγες από το Κόσσοβο. 

Οι διαφωνίες αυτές για την δημογραφική κατάσταση της χώρας δεν περιοριζόταν 

απλά και μόνο σε αριθμούς και ποσοστά αλλά επηρέαζαν κάθε πτυχή της πολιτικής 

διαμάχης μεταξύ Αλβανών και Σλαβομακεδόνων. Το ποσοστό απασχόλησης στο 

δημόσιο τομέα, η χρήση εθνικών συμβόλων, ο αριθμός μειονοτικών σχολείων και οι 

ώρες μετάδοσης προγραμμάτων σε μειονοτικές γλώσσες σε τηλεόραση και ράδιο, 

εξαρτιόνταν άμεσα από το ποσοστό που καταλάμβανε κάθε εθνότητα του συνολικού 

πληθυσμού και αποτέλεσε τον κύριο λόγο αυτής της διαμάχης.15 

 

Η αλβανική πολιτική σκηνή. 

 
Η αλβανική πολιτική σκηνή αναπτύχθηκε χωριστά από τη σλαβομακεδονική έχοντας 

βιώσει την περιθωριοποίηση και υποστεί πολλές διακρίσεις από την εποχή του Τίτο. 

Τα δύο πρώτα εθνικά αλβανικά κόμματα δημιουργήθηκαν το 1990, το Λαϊκό 

Δημοκρατικό Κόμμα (NDP) και το λίγο πιο μετριοπαθές Κόμμα για την Δημοκρατικής 

Ευημερία (PDP). Το PDP σύντομα αποδείχθηκε μεγαλύτερο και μάλιστα συμμετείχε 

στην κυβέρνηση κατοχυρώνοντας την κυριαρχία του επί του άλλου, κατά τα πρώτα 
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μισά της δεκαετίας του 90. Τον Νοέμβριο του 1992 ωστόσο οι σχέσεις με τους 

σλαβομακεδόνες επιδεινώθηκαν, ιδιαίτερα μετά την δολοφονία τεσσάρων αλβανών 

από την αστυνομία κατά την διάρκεια ειρηνικής διαδήλωσης. Πολλοί κατηγόρησαν 

την τότε ηγεσία του κόμματος (Αμπντουραχάμ Αλίτι) τόσο για μετριοπαθή 

αντιμετώπιση της κυβέρνησης και μη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Αλβανών 

όσο και για συνεργασία με αυτήν. Ως αποτέλεσμα, η πιο ριζοσπαστική πλατφόρμα 

του PDP ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος με ηγέτες τους Αρμπέν Τζαφέρι και 

Μεντούχ Θάτσι, ωστόσο λίγο αργότερο εκδιώχθηκαν από το κόμμα δημιουργώντας 

το Κόμμα για την Ευημερία των Αλβανών (PDPA),16 Με την πάροδο του χρόνου και 

όσο οι σχέσεις Αλβανών και Σλαβομακεδόνων χειροτέρευαν, όλο και περισσότεροι 

Αλβανοί της π.Γ.Δ.Μ  στρέφονταν στον Τζαφέρι τον οποίο θεωρούσαν πιο ικανό να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. Το 1997 το PDPA συγχωνεύτηκε με το μικρότερο 

NDP σχηματίζοντας το Δημοκρατικό Κόμμα των Αλβανών (DPA) που αναδείχθηκε 

στην πιο ακραία και ριζοσπαστική παράταξη της αλβανικής πολιτικής σκηνής. 

Παρόλο που οι Αλβανοί της π.Γ.Δ.Μ εκπροσωπούνταν στην κυβέρνηση των 

Σκοπίων, κανένας πολιτικός τους δεν κατείχε υψηλές θέσει και τις περισσότερες 

φορές λειτουργούσαν χωρίς προσωπικό, εξοπλισμό ακόμα και γραφεία. Η 

κατάσταση βελτιώθηκε με το DPA το  οποίο κατάφερε με μεγαλύτερη επιτυχία να 

τοποθετήσει Αλβανούς σε σημαντικά πόστα-κλειδιά σε υπουργεία αλλά και στον 

δημόσιο τομέα. 17 

Κύριο μέλημα όλων των αλβανικών κομμάτων της π.Γ.Δ.Μ  ήταν βέβαια η 

υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των Αλβανών πολιτών. Η 

τροποποίηση του συντάγματος, η χρήση της αλβανικής γλώσσας στο δημόσιο τομέα 

και η διδασκαλία της σε αμιγώς αλβανόφωνα σχολεία και πανεπιστήμια, η αύξηση 

του ποσοστού εκπροσώπησης Αλβανών στο δημόσιο τομέα και στις ομάδες 

ασφαλείας όπως ο στρατός και η αστυνομία, αναλογικά με το πληθυσμό και γενικά η 

κοινωνική και πολιτική εξίσωση με τους Σλαβομακεδόνες. 

 

Το αλβανόφωνο Πανεπιστήμιο του Τετόβου. 

 
Ο πολιτισμός και η εκπαίδευση αποτέλεσαν τομείς για τους οποίους οι Αλβανοί της 

π,Γ.Δ.Μ αγωνίστηκαν και διεκδίκησαν περισσότερα προνόμια και δικαιώματα από 

τους Σλαβομακεδόνες. Μία από τις κύριες επιδιώξεις των Αλβανών της π.Γ.Δ.Μ ήταν 

η χρήση και η διάδοση της αλβανικής γλώσσας και αλφαβήτου σε όλους τους 

δημόσιους τομείς, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό καθώς θεωρούσαν την 

εκπαίδευση ένα από τα «κλειδιά» που θα βελτίωνε την θέση τους στην κοινωνία. Η 

μη ύπαρξη αλβανόφωνου πανεπιστημίου αλλά και η ανεπάρκεια σε αλβανόφωνα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούσε 

μόνιμο «παράπονο» των Αλβανών και διαρκές αντικείμενο διαμάχης με τους 

Σλαβομακεδόνες.18 
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Το 1994 η Αλβανική κοινότητα ιδρύει στη περιοχή Μάλα Ρέτσισα κοντά στο Τέτοβο 

ένα ιδιωτικό αλβανόφωνο πανεπιστήμιο, ευρύτερα γνωστό ως «Πανεπιστήμιο του 

Τέτοβο» μια κίνηση που θα ταράξει τις σχέσεις των δύο πλευρών ακόμα 

περισσότερο. Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου κυβέρνηση των Σκοπίων, κήρυξε το 

πανεπιστήμιο παράνομο κι αντισυνταγματικό. Διέκοψε την λειτουργία του 

πανεπιστημίου με επέμβαση της αστυνομίας, κατασχέθηκε υλικό, καταστράφηκαν 

τμήματα των εγκαταστάσεων, ακολούθησαν πολλές συλλήψεις, ακόμα και του 

προέδρου του πανεπιστημίου Φατίλ Σουλειμάνι, με αποκορύφωμα τον θάνατο ενός 

Αλβανού διαδηλωτή σε συγκρούσεις με την αστυνομία.19 Ωστόσο όπως αποδείχθηκε, 

το πανεπιστήμιο επαναλειτούργησε ένα μήνα μετά καθώς η κυβέρνηση δεν κατάφερε 

να το αποτρέψει. 

Η διαμάχη για το θέμα του πανεπιστημίου του Τέτοβο αποτελεί ακόμα μία τρανταχτή 

απόδειξη του μεγάλου χάσματος μεταξύ Σλαβομακεδόνων και Αλβανών. Η κρατική 

αναγνώριση του πανεπιστημίου υπήρξε ελάχιστη απαίτηση εκ μέρους των Αλβανών 

για να συνεχίσουν να μετέχουν στα πολιτικά δρώμενα της χώρας, ως δείγμα 

δέσμευσης και συνεργασίας με την κυβέρνηση. Από την άλλη όμως οι 

Σλαβομακεδόνες έβλεπαν, με καχυποψία την κίνηση αύτη, ως μέρος των 

επεκτατικών βλέψεων και φιλοδοξιών των Αλβανών.20 

 

Δημόσιες διαμαρτυρίες. 
 

Τα μέσα της δεκαετίας του 90 διακρίνονται από μια σχετικά ομαλή συμβίωση μεταξύ 

Σλαβομακεδόνων και Αλβανών. Οι αξιώσεις των Αλβανών έβρισκαν εν μέρει 

αντίκρισμα παρόλη την καχυποψία με την οποία τους αντιμετώπιζε η κυβέρνηση των 

Σκοπίων. Εντάσεις υπήρχαν, ωστόσο πολύ μικρότερες σε ένταση και εμβέλεια από 

αυτό που επρόκειτο να ακολουθήσει. Στα τέλη της δεκαετίας η κατάσταση αρχίζει να 

γίνεται πιο έκρυθμη, και οι πιθανότητες αναταράξεων και συγκρούσεων αυξάνονται. 

Τον Ιούλιο του 1997 ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας κάνουν έφοδο στην πόλη 

Γκόστιβαρ στα δυτικά της χώρας με σκοπό να αφαιρέσουν αλβανική σημαία που έιχε 

αναρτηθεί στο δημαρχείο της πόλης. Σύμφωνα με τον νόμο, αλβανική σημαία 

επιτρεπόταν να υψωθεί αποκλειστικά και μόνο κατά την διάρκεια αλβανικών εθνικών 

γιορτών και προφανώς, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, στην συγκεκριμένη 

περίπτωση ο αλβανικής καταγωγής δήμαρχος της πόλης, Ρούφι Οσμάνι, 

καταπάτησε τον νόμο. Πλήθος κόσμου αλβανικής καταγωγής έσπευσε στο σημείο 

για να αποτρέψει την πράξη αυτή με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν αιματηρές 

συγκρούσεις με την αστυνομία, με απολογισμό τρεις νεκρούς και πάνω από 200 

τραυματίες.21 

Ο Οσμάνι συνελήφθη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση  δεκατριών χρόνων και τριών 

μηνών ενώ ο δήμαρχος και δύο δημοτικοί σύμβουλοι του Τέτοβο αντίστοιχα σε 
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δυόμισι χρόνια. Η αλόγιστη χρήση βίας από την αστυνομία και οι υπερβολικές ποινές 

που επιβλήθηκαν οδήγησαν το PDP να πιέσει την κυβέρνηση για περαιτέρω έρευνες 

και για επανεξέταση και αναθεώρηση των ποινών. Το συνταγματικό δικαστήριο 

αρνήθηκε να ανατρέψει την απόφαση του. Ως αποτέλεσμα περισσότεροι από 5000 

διαδηλωτές πλημμύρησαν τους δρόμους της πόλης των Σκοπίων ως ένδειξη 

διαμαρτυρίας με αίτημα την απελευθέρωση του Οσμάνι και των υπολοίπων. Οι εφτά 

αντιπρόσωποι του DPA παραιτήθηκαν από την θέση τους μαζί με εννιά δημάρχους 

και πάνω από εβδομήντα δημοτικούς συμβούλους διάφορων πόλεων.22 

Τα γεγονότα αυτά του 1997 και 1998 αποτέλεσαν την αρχή μιας, όπως αποδείχθηκε 

αργότερα, μη αναστρέψιμης κατάστασης για τις σχέσεις μεταξύ Αλβανών και 

Σλαβομακεδόνων. Οι διαμαρτυρίες και ο ξεσηκωμός  των Αλβανών αποτέλεσε  ένα 

ξέσπασμα της οργής και της απογοήτευσης τους ενώ η δυσαρέσκεια των 

Σλαβομακεδόνων και οι ανησυχίες τους για το μέλλον είναι πλέον έκδηλες, 

 

Ο πόλεμος στο  Κόσσοβο. 
 

Το τέλος της δεκαετίας του 90 βρίσκει τις σχέσεις Σλαβομακεδόνων και Αλβανών 

ιδιαίτερα τεταμένες. Ο πόλεμος του Κοσσόβου θα έρθει, από το μέσα του 1998 να 

επιδεινώσει αυτήν την κατάσταση και να απειλήσει ακόμα περισσότερο την ασφάλεια 

και τη σταθερότητα της χώρας. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι  το μέλλον της χώρας 

και οι σχέσεις των δύο εθνοτήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις εξελίξεις σε 

Αλβανία και Κόσσοβο.  

Το Κόσσοβο χωρίς αμφιβολία είχε μεγαλύτερη επιρροή στους Αλβανούς της π.Γ.Δ.Μ 

από ότι η Αλβανία. Σύμφωνα με τον Κιμ Μεχμέτι,  διευθυντή του Κέντρου Διεθνοτικής 

Συνεργασίας μπορεί οι Αλβανοί της π.Γ.Δ.Μ να νιώθουν ένα εθνικό δέσιμο με την 

Αλβανία, αλλά ο μεγάλος συναισθηματικός δεσμός είναι με το Κόσσοβο το 

πολιτιστικό και πνευματικό τους κέντρο.23 Έως το 1991 το Κόσσοβο και η π.Γ.Δ.Μ  

μοιράζονταν τα ίδια σύνορα. Μέχρι το 1912 και οι δύο περιοχές ανήκαν στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, από το 1912 μέχρι το 1918 ήταν κομμάτι της Σερβίας ενώ 

από το 1918 μέχρι το 1991 αποτελούσαν τμήμα της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας. Οι δεσμοί των Αλβανών της π.Γ.Δ.Μ με το Κόσσοβο έγιναν ακόμα 

πιο έντονοι μετά την ίδρυση του αλβανόφωνου πανεπιστημίου της Πρίστινα. Πολλοί 

ήταν Αλβανοί της π.Γ.Δ.Μ που σπούδασαν εκεί και λόγω αυτού αυθήθηκε ακόμα 

περισσότερο η αλληλεπίδραση των δύο κοινοτήτων.24 

Οι Αλβανοί της π.Γ.Δ.Μ επέδειξαν μεγάλο βαθμό αλληλεγγύης και υποστήριξης στα 

«αδέλφια» τους στο Κόσσοβο καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης στη χώρα τους. 

Συνεργάστηκαν με τον ΝΑΤΟ και βοήθησαν την στρατιωτική του δράση ενάντια της 

Γιουγκοσλαβίας ενώ υπήρξαν ένθερμοι υποστηρικτές της ανεξαρτητοποίησης του 

Κοσσόβου. Επιπλέον μεγάλος αριθμός Κοσσοβάρων προσφύγων βρήκαν καταφύγιο 
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και δέχθηκαν την βοήθεια των Αλβανών της π.Γ.Δ.Μ πολύ πριν η κυβέρνηση των 

Σκοπίων αποφασίσει τη δημιουργία προσφυγικών καταυλισμών.25 

Μία από τις κύριες επιπτώσεις του πολέμου στο Κόσσοβο, για την π.Γ.Δ.Μ, 

αποτέλεσε η μαζική εισροή Κοσσοβάρων προσφύγων στα εδάφη της χώρας που 

ήρθε να απειλήσει και να επιβαρύνει εκ νέου τις πολιτικές ισορροπίες και να 

υπονομεύσει τις σχέσεις Αλβανών και Σλαβομακεδόνων. Πολλές συζητήσεις έγιναν 

επίσης για το εάν η κυβέρνηση των Σκοπίων θα επιτρέψει τη διέλευση περίπου 

400.000  Κοσσοβάρων προσφύγων με τελικό προορισμό την Αλβανία, γεγονός που 

στο τέλος αποδέχθηκε υπό την βοήθεια και καθοδήγηση του UNHCR. Ο κύριος 

φόβος ήταν ότι η άφιξη των προσφύγων θα διατάραζε την ήδη εύθραυστη 

δημογραφική ισορροπία της χώρας, ενώ είχε διατυπωθεί και η ανησυχία ότι πολλοί 

από αυτούς δεν θα ήθελαν στο τέλος να συνεχίσουν την πορεία τους προς την 

Αλβανία. Πράγματι λιγότεροι από 1000 Κοσσοβάροι έφυγαν από την π.Γ.Δ.Μ για την 

Αλβανία ενώ περίπου 80.000 κατευθύνθηκαν προς ανεπτυγμένες χώρες υπό την 

επίβλεψη του UNHCR.26 

Ο πόλεμος στο Κόσσοβο επιφύλασσε ακόμα περισσότερους κινδύνους για την 

π.Γ.Δ.Μ. Τα σύνορα της χώρας ήταν ευάλωτα και αυτή ήταν σχεδόν ανήμπορη να 

υπερασπιστεί τον εαυτό της, με τους περίπου 20.000 στρατιώτες της και τις 

ανεπαρκείς ένοπλες δυνάμεις της. Οι συγκρούσεις στο Κόσσοβο έφεραν παράνομα 

στην χώρα τεράστιο αριθμό μικρών όπλων κι ελαφρού οπλισμού, που σύμφωνα με 

υπολογισμούς ανερχόταν σε περισσότερα από 700.000. Οι στρατιωτικές και 

αστυνομικές δυνάμεις της χώρας ήταν ανίκανες να ελέγξουν την διακίνηση αυτή. 

Παρόλα αυτά κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά εάν τα όπλα αυτά προορίζονταν 

για τους Αλβανούς της π.Γ.Δ.Μ ή απλά «διέσχισαν» την χώρα, με αφετηρία την 

Αλβανία, με τελικό προορισμό το Κόσσοβο. Το μόνο βέβαιο ήταν ότι η περιοχή έγινε 

έρμαιο στα χέρια λαθρέμπορων, η εγκληματικότητα και η διαφθορά έφτασε στα ύψη 

καθιστώντας την προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάστασης ακόμα πιο 

δύσκολη.27 

Ωστόσο τον πιο καθοριστικό ρόλο για το μέλλον της π.Γ.Δ.Μ θα έπαιζε η έκβαση του  

πολέμου στο Κόσσοβο. Εάν το Κόσσοβο γινόταν αυτόνομο ή έστω ημί-αυτόνομη 

περιοχή οι ισορροπίες στη π.Γ.Δ.Μ θα κλονίζονταν ακόμα πιο πολύ. Οι Αλβανοί 

πολιτικοί ηγέτες της χώρας θα ζητούσαν την εκ νέου διαπραγμάτευση της πολιτικής 

κατάστασης και του κοινωνικού και πολιτικού τους στάτους. Θα ήταν πολύ πιθανόν 

να πιέσουν ακόμα και για πολιτική ή εδαφική αυτονομία, στις περιοχές εκείνες της 

π.Γ.Δ.Μ που η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν αλβανικής καταγωγής.28 

 

 

 
                                                           
25

 ICG Balkan’s Report, «Macedonia’s» Ethnic Albanians: Bridging the Gulf, 2 Αυγούστου 2000, σελ.22 
26

 Vladimir T. Ortakovski, Interethnic Relations and Minorities in the Republic of «Macedonia», 
Southeast European Politics, Μάιος 2001, σελ.39 
27

 ICG Balkan’s Report No 38, The Albanian Question in «Macedonia», 11 Αυγούστου 1998, σελ.14 
28

 ICG Balkan’s Report, «Macedonia’s» Ethnic Albanians: Bridging the Gulf, 2 Αυγούστου 2000, σελ.23 
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Μετάσταση του UCK στη π.Γ.Δ.Μ. 

 
Στις εκλογές του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του 1998, νικητής αναδείχθηκε το κόμμα  

«Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση-Δημοκρατικό Κόμμα για την Μακεδονική 

Εθνική Ενότητα» (VMRO-DPMNE) με επικεφαλή τον Λιούπτσο Γκεοργκιέφσκι σε 

συνασπισμό με την «Δημοκρατική Εναλλαγή» (DA), του Βασίλ Τουρπουκόφσκι και  

με το «Δημοκρατικό Κόμμα Αλβανών» (DPA)  με ηγέτη το Αρμπέν Τζαφέρι. Στις 

προεδρικές εκλογές που ακολούθησαν ο Μπόρις Τραικόφσκι, του κυβερνώντος 

κόμματος, υπερίσχυσε του Τίτο Πετκόφσκι, του Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού 

Κόμματος του Γκλιγκόροφ, στηριζόμενος στις ψήφους των Αλβανών, παρ’ όλες τις 

καταγγελίες και τα παράπονα για την εκλογική διαδικασία. 

Τον Νοέμβριο του 2000 η «Δημοκρατική Εναλλαγή» αποχώρισε από τον 

συνασπισμό της κυβέρνησης σε μία προσπάθεια να την «ρίξει» και να ενταχθεί στην 

αντιπολίτευση, με τον Γκεοργκιέφσκι ωστόσο να αντικαθιστά άμεσα το DA με το 

«Φιλελεύθερο Κόμμα» του Στόγιαν Άντοβ.29 

Τον Ιανουάριο του 2001, μια οργάνωση επονομαζόμενη ως «Εθνικός 

Απελευθερωτικός Στρατός (NLA ή UCK στα αλβανικά) ανέλαβε την ευθύνη για 

επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις. Η κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ, υποστήριξε ότι οι 

επαναστάτες, ή τρομοκράτες όπως τους χαρακτήρισε, ήταν πρώην μέλη του 

Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσόβου (KLA), που στην συνέχεια εισήλθαν στην 

χώρα, αριθμούσαν μερικές εκατοντάδες και αποσκοπούσαν στην διαίρεση της χώρας 

και την δημιουργία ενός παν-αλβανικού κράτους. Από την άλλη, μέλη του NLA 

ισχυρίζονταν ότι το δυναμικό της οργάνωσης ανερχόταν σε αρκετές χιλιάδες άντρες, 

κυρίως από την π.Γ.Δ.Μ με ηγέτες τους Αλί Αχμέτι και Φαζλί Βελιού και υποστήριζαν 

ότι μοναδικός τους στόχους ήταν η βελτίωση των δικαιωμάτων των Αλβανών στην 

π.Γ.Δ.Μ.30 

Πιο συγκεκριμένα η επίθεση στο αστυνομικό τμήμα του Τέαρτσε, στην περιοχή του 

Τέτοβο και το επικείμενο ανακοινωθέν της 23ης Ιανουαρίου του 2001, με τίτλο 

«Ανακοινωθέν Νο.4»,  έγιναν ευρέως αντιληπτά ως οι πρώτες ενέργειες του NLA. Το 

ανακοινωθέν μεταδόθηκε από το γερμανικό Deutsche Welle καθιστώντας υπεύθυνο 

της επίθεσης αυτής τον NLA. Τα κυρίως μέρη του «Ανακοινωθέν Νο.4» 

δημοσιοποιήθηκαν αργότερα και αποδίδονται στον Αλί Αχμέτι και ορίζουν τις αρχές 

και τους στόχους του NLA: 

I. «O NLA δεσμεύεται για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και 

κυριαρχίας της π.Γ.Δ.Μ» 

II. «Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των παρατάξεων πρέπει να 

γίνονται με την παρουσία διεθνούς διαμεσολαβητών» 

III. «Όλοι οι Αλβανοί που ζουν στην π.Γ.Δ.Μ πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 

είναι ισότιμοι πολίτες της π.Γ.Δ.Μ.» 

                                                           
29

 CRS report for Congress, «Macedonia»: Country Background and recent conflict, 28 Μαρτίου 2002, 
σελ.5 
30

 CRS report for Congress, «Macedonia»: Country Background and recent conflict, 28 Μαρτίου 2002, 
σελ.6 
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IV. «Να επαναπατριστούν όλοι οι Αλβανοί που εκδιώχθηκαν με την βία από την 

π.Γ.Δ.Μ.» 

V. «Να διεξαχθεί εκ νέου απογραφή του πληθυσμού της χώρας αποκλειστικά  

υπό την μέριμνα διεθνούς θεσμού» 

VI. «Να αλλαχθεί το Σύνταγμα της π.Γ.Δ.Μ έτσι ώστε τα ακόλουθα στοιχεία να 

συμπεριλαμβάνονται στο κύριο έγγραφο» : 

    

i. «Η π.Γ.Δ.Μ θα αποτελεί κράτος δύο λαών, ένα 

Σλαβομακεδονικό-Αλβανικό κράτος ή ένα Αλβανικό-

Σλαβομακεδονικό κράτος» 

ii. «Η αλβανική γλώσσα θα γίνει, ταυτόχρονα με την 

σλαβομακεδονική, επίσημη γλώσσα του κράτους» 

iii. «Κάθε κοινότητα θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί τα δικά της 

εθνικά σύμβολα» 

iv. «Να εξαλειφτούν οι διακρίσεις στην οικονομία και στους 

δημόσιους τομείς» 

v. «Να εξαλειφτούν οι διακρίσεις στο πολιτικό σύστημα, στην λήψη 

αποφάσεων, καθώς και η νοθεία στις εκλογές έτσι ώστε το 

αποτέλεσμα τους να αντικατοπτρίζει την επιθυμία του λαού» 

vi. «Να ελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και να 

αναγνωρισθεί το δικαίωμα επιστροφής στην πατρίδα όλων των 

πολιτών που εκδιώχθηκαν για τα πολιτικά τους πιστεύω και 

ζουν στην εξορία» 

Ο NLA απεύθυνε κάλεσμα σε κάθε Αλβανό της π.Γ.Δ.Μ να ακολουθήσει το κίνημα 

και ζήτησε από τους απανταχού Αλβανούς να στηρίξουν τη δράση του με εθελοντές 

και δωρεές. Μέχρι τον Αύγουστο του 2001, το δυναμικό του NLA ανερχόταν 

σύμφωνα με ισχυρισμούς μελών του, σε περίπου 16.000 άτομα, αν και άλλες 

εκτιμήσεις το περιόριζαν σε 2-2.500 πολεμιστές.31 

Αρχικά, κανένα από τα δύο κυρίαρχα αλβανικά κόμματα δεν παραδέχτηκε ότι έχει 

σχέση με τον NLA, υπογράφοντας στις 20 Μαρτίου 2001 ανακοίνωση που 

καταδίκαζε την χρήση βίας για την εκπλήρωση πολιτικών στόχων. Ωστόσο  

εξέφρασαν την συμπαράσταση τους στα αιτήματα των επαναστατών για την ισότητα 

των Αλβανών ενώ αναγνώρισαν ότι ρίσκαραν να χάσουν πολλούς από τους 

οπαδούς τους, παίρνοντας το μέρος της κυβέρνησης. Στις 11 Μαρτίου του 2001, μια 

ομάδα εθνικιστών Αλβανών πολιτικών σχημάτισαν κόμμα με την ονομασία Εθνικό 

Δημοκρατικό Κόμμα, με αιτήματα όπως την ομοσπονδοποίηση του κράτους και 

μεγαλύτερη αυτονομία για τους Αλβανούς, αν και δεν ισχυρίστηκαν άμεση σχέση με 

τον NLA. Tον Αύγουστο του ίδιου έτους, ομάδα ανταρτών σχημάτισε μια 

επαναστατική οργάνωση με την ονομασία Αλβανικός Εθνικός Στρατός (ANA), 

αναλαμβάνοντας ευθύνη για την επίθεση σε φάλαγγα του στρατού της π.Γ.Δ.Μ, με 

απολογισμό 10 νεκρούς στρατιώτες. Ο αυτοδιοικούμενος ANA, απέρριψε την 

                                                           
31

 Iso Rusi (Publisher and editor of the weekly magazine LOBI), From Army to Party: the Politics of The 
NLA, 9 Ιανουαρίου 2004, σελ. 3 
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συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ των πολιτικών αρχηγών της π.Γ.Δ.Μ στις 13 

Αυγούστου και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον αγώνα για μια «μεγαλύτερη Αλβανία» 32 

Η δράση του NLA, αναπτύχθηκε χωρίς, τουλάχιστον αρχικά, να πάρει διαστάσεις 

γενικευμένης ένοπλης εξέγερσης. Το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα ήταν ότι τον 

στήριζε και τον κάλυπτε τον μεγαλύτερο μέρος του αλβανικού πληθυσμού, 

επιχειρησιακά δρούσε κατά ομάδες και βασιζόταν στον αιφνιδιασμό. Η κυβέρνηση 

ήταν ανήμπορη να τον αντιμετωπίσει λόγω των ολιγάριθμων και άπειρων ένοπλων 

δυνάμεων και «μόνο όταν οι αντάρτες απείλησαν το ίδιο το Τέτοβο, ο Γκεοργκιέφσκι 

υιοθέτησε την γραμμή ότι πρώτα θα εξουδετερωθούν οι τρομοκράτες και μετά θα 

διαπραγματευτεί με τα αλβανικά κόμματα. O NLA χρησιμοποίησε το αντάρτικο ως 

πολιτικό όπλο, αποσκοπώντας σε στρατιωτική λύση, λειτουργώντας ουσιαστικά ως 

καταλύτης για να τεθεί το αλβανικό ζήτημα «επί τάπητος» και να εκβιάσει ευνοϊκές 

ρυθμίσεις. 33 

«Αναμφίβολα οι αντάρτες προέρχονταν από την μήτρα του αλβανοκοσσοβάρικου 

UCK, με τον οποίο λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Συγκοινωνούντα 

δοχεία, όμως, δεν ήταν μόνο οι ένοπλες δυνάμεις. Ήταν και οι Αλβανοί του Τέτοβο με 

τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου. Για την ακρίβεια, οι πρώτοι ήταν κλαδί των 

δεύτερων. Δεν επρόκειτο, όμως, για μια απλή εξαγωγή αντάρτικου. Οι διεθνοτικές 

συγκρούσεις ήταν αποτέλεσμα της δυναμικής του ντόμινο. Το Κοσσυφοπέδιο ήταν ο 

πρώτος κρίκος της αλυσίδας. Από τη στιγμή που οι Αλβανοί είδαν τα αλυτρωτικά 

τους οράματα να παίρνουν σάρκα και οστά, ήταν δεδομένο ότι θα δοκίμαζαν την 

επιτυχημένη μέθοδο και στη νότια Σερβία και στη π.Γ,Δ,Μ». 34 

 

Η αρχή της κρίσης. 
 

Το Τανούσεφτσι είναι ένα χωριό 350-700 κατοίκων, στην κοιλάδα του Πρέσεβο, 

περιοχής όχι πολύ μακριά από την γκρίζα ζώνη μεταξύ Κοσσόβου και νότιας 

Σερβίας. Οι κάτοικοι τις περιοχής θεωρούσαν τους εαυτούς τους Αλβανούς του 

Κοσσόβου καθώς οποιαδήποτε ανάγκη τους καλυπτόταν ουσιαστικά από το 

Κόσσοβο.  Επομένως ήταν εύκολο για τον KLA να εκμεταλλευτεί την περιοχή  αυτή 

για να αναπτύξει εκεί τις δυνάμεις του στα πλαίσια της επεκτατικής τους πορείας 

προς την π.Γ.Δ.Μ. Πολλά περιστατικά βίας σημειώθηκαν στην περιοχή, ήδη από το 

1992. Είναι δύσκολο ωστόσο να πούμε εάν επρόκειτο καθαρά για τρομοκρατικές 

ενέργειες Αλβανών ανταρτών, καθώς στην περιοχή οργίαζε λαθρεμπόριο τόσο 

όπλων όσο και βασικών αγαθών με προορισμό την Σερβία η οποία εκείνη την εποχή 

αντιμετώπιζε τρομερές ελλείψεις λόγω του πολέμου. 

                                                           
32

 CRS report for Congress, «Macedonia»: Country Background and recent conflict, 28 Μαρτίου 2002, 
σελ.8 
33

Σταύρος Λυγερός, Εν Ονόματι της Μακεδονίας- Ο διπλωματικός πόλεμος για το όνομα, Εκδοτικός 
Οίκος  Α. Α. Λιβάνη, 2008, σελ.240-242 
34

 Σταύρος Λυγερός, Εν Ονόματι της Μακεδονίας- Ο διπλωματικός πόλεμος για το όνομα, Εκδοτικός 
Οίκος  Α. Α. Λιβάνη, 2008, σελ.243 
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Στις 2 Απριλίου του 2000, τέσσερις Σλαβομακεδόνες στρατιώτες εκ των οποίων ένας 

αξιωματικός, συνελήφθησαν στα σύνορα της π.Γ.Δ.Μ με το Κόσσοβο, στην ευρύτερη 

περιοχή του Τανούσεφτσι. Οι απαγωγείς, που περιγράφτηκαν από την κυβέρνηση 

ως «Κοσσοβάροι πολιτοφύλακες», ζητούσαν ως ανταλλαγή των τεσσάρων 

στρατιωτών με τον Τζαβίτ Χασάνι, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν εν αναμονή της 

δίκης του. Ο Χασάνι αποτελούσε μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, που 

κατηγορούταν για ένοπλη επίθεση σε αξιωματούχου υπουργείου της π.Γ.Δ.Μ, ενώ τα 

ΜΜΕ τον χαρακτήριζαν επανειλημμένως ως πρώην ηγέτη του KLA. Τα γεγονότα 

πήραν ακόμα πιο δραματική τροπή μετά από μια σειρά «τρομοκρατικών» ενεργειών 

που ανέλαβε ο Απελευθερωτικός Στρατός του Πρέσεβο, Μεντβέτζε, και 

Μπουγιάνοβατς (UCPMB), νεοσύστατο παρακλάδι του KLA στην περιοχή. 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Τζεβντέτ Νασούφι, αφού επισκέφτηκε ο ίδιος τον Χασάνι, 

διέταξε την αποφυλάκιση του με εγγύηση 200.000 μάρκα Γερμανίας. Η κυβέρνηση 

αρχικά αρνήθηκε το όλο περιστατικό, ωστόσο λίγο αργότερα ο ίδιος ο Γκεοργκιέφσκι 

το παραδέχτηκε, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή καθώς και ότι δεν θα 

ρίσκαρε ποτέ τις ζωές των στρατιωτών του. Περιστατικά βίας συνέχισαν να 

διαδραματίζονται στην περιοχή του Τανούσεφτσι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2000, 

ιδιαίτερα κατά την διάρκεια συνοριακών ελέγχων. Γι αυτό τον λόγω ειδικό κλιμάκιο 

των ειδικών δυνάμεων του στρατού, εστάλη στην περιοχή για ενίσχυση τον τοπικών 

δυνάμεων. Στις 31 Ιουλίου του 2000, τανκ με πλήρωμα έξι αντρών ανατινάχθηκε από 

νάρκη, στην περιοχή του Τανούσεφτσι ενώ στις 17 Σεπτεμβρίου παρόμοιο 

περιστατικό συνέβη με όχημα του στρατού με αποτέλεσμα τέσσερις τραυματίες.35 

  

Η πρώτη σύγκρουση. 
 

Η «πραγματική» σύγκρουση ξεκίνησε στις 21 Ιανουαρίου 2001 σε επίθεση με 

ρουκέτα στο αστυνομικό τμήμα του Τεάρτσε, ενός χωριού στα σύνορα μεταξύ 

Τετόβου και Κοσσόβου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού και 

των τραυματισμό άλλως τριών. Η αστυνομία προχώρησε σε έρευνες στην περιοχή 

και συνέλαβε τρεις υπόπτους άντρες στο γειτονικό-αμιγώς αλβανικό- χωριό του 

Σέμσεβο, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν  όπλα και πυρομαχικά. 

Οι προσκείμενες στην κυβέρνηση εφημερίδες «Νόβα Μακεντόνια» και «Βέτσερ», δεν 

έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός, δημοσιεύοντας ιστορίες κατοίκων οι οποίοι 

υποστήριζαν την αρμονική συμβίωση Σλαβομακεδόνων και Αλβανών. Η «Ούτρινσκι 

Βέσνικ», της αντιπολίτευσης από την άλλη κάλυψε τρεις ιστορίες που σχετίζονται με 

την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας όπλων στην περιοχή Γιαζίντσε, πάνω στα 

σύνορα με το Κόσσοβο, ενώ, η πιο «ουδέτερη» «Ντνέβνικ», ανέφερε ότι η επίθεση 

αποτέλεσε αντίποινα για την σύλληψη χωρικών από το Σέμσεβο που θεάθηκαν με 

στολές του KLA. Τέλος ο Πρωθυπουργός Λιούπτσο Γκεοργκιέφσκι και ο ηγέτης του 

DPA (το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της κυβέρνησης) καταδίκασαν την βία 
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 Victor Roudometof, Collective Memory, National Identity, and Ethnic Conflict: Greece, Bulgaria, and 
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από όπου κι αν προέρχεται, θεωρώντας το συμβάν άμεση επίθεση κατά της 

κυβέρνησης αλλά και των συμφερόντων όλων (συμπεριλαμβανομένων των Αλβανών 

της π.Γ.Δ.Μ).36  

Την ευθύνη ανέλαβε ο NLA σε ανακοίνωση του, που εστάλη μέσω κινητού 

τηλεφώνου από την Γερμανία, στην μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα της χώρας 

«Ντνέβνικ» . Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε, στις 23 Ιανουαρίου στο εξώφυλλο στην 

αλβανικής γλώσσα και μεταφράστηκε ακολούθως στα σλαβομακεδονικά: 

«Την 22 Ιανουαρίου μια ειδική ομάδα του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού 

υποστηριζόμενη από μία ομάδα παρατηρητών εξοπλισμένων με αυτόματα όπλα και 

εκτοξευτήρες ρουκετών επιτέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα του Τεάρτσε. Κατά την 

διάρκεια της επίθεσης οι αντίπαλες ομάδες «παρέλυσαν» γρήγορα και δεν πρόβαλαν 

αντίσταση ενώ άλλες σλαβομακεδονικές δυνάμεις δεν κατέφτασαν έγκαιρα στον τόπο 

του συμβάντος. Η επίθεση ήταν σύντομη κι αποτέλεσε προκήρυξη προς τους 

Σλαβομακεδόνες κατακτητές και τους Αλβανόφωνους συνεργάτες τους. Η «στολή» 

των Σλαβομακεδόνων κατακτητών θα δέχεται επιθέσεις μέχρις ότου ο Αλβανικός 

Λαός ελευθερωθεί. Οι αστυνομικοί καλούνται να επιστρέψουν στις οικογένειες τους 

έτσι ώστε μην χάσουν μάταια τις ζωές τους για τα απατηλά σχέδια κυριαρχίας των 

Σλαβομακεδόνων επί των Αλβανών». 

Με την φονική επίθεση στο αστυνομικό τμήμα του Τεάρτσε ήταν η πρώτη φορά που 

ο NLA δημοσιοποίησε την πολιτική του ατζέντα σχετικά με την επιδιωκόμενη 

απελευθέρωση του αλβανικού λαού. Για να δικαιολογήσει την χρήση βίας, η 

οργάνωση αυτή αναφερόταν στην π.Γ.Δ.Μ ως ένα «κράτος τρόμου» που 

επαλειμμένα αρνείται εδώ και δέκα χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας το 1991, 

να παραχωρήσει περισσότερα δικαιώματα στην αλβανική κοινότητα.37 

Παράλληλα, επικρατούσε μια σύγχυση και αβεβαιότητα για το εάν αυτή η οργάνωση 

με την ονομασία «Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός» (NLA) υπήρχε στην 

πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα η Υπουργός Εσωτερικών της π.Γ.Δ.Μ, Ντόστα 

Ντιμόφσκα, αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση για την ύπαρξη αυτής της οργάνωσης, 

δηλώνοντας ότι ακόμα και ο γερμανικός αριθμός με τον οποίον εστάλη το 

ανακοινωθέν στην «Ντνεβνικ», δεν ήταν υπαρκτός. Αντίθετα, η πρώην επικεφαλής 

της εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της π.Γ.Δ.Μ, Αλέξα Σταμενκόφσκι, δήλωσε ότι 

είχε λάβει γνώση της ίδρυσης του NLA την ίδια περίοδο με την ίδρυση του UCPMB. 

Ο Υπουργός Αμύνης Λιούμπεν Παουνόφσκι από την άλλη απάντησε ότι : «…εάν το 

ανακοινωθέν του NLA αποδειχθεί αληθινό, θα αποτελεί την αρχή του τέλους για το 

αλβανικό ζήτημα στην διεθνή κοινότητα. Είναι γεγονός ότι η π.Γ.Δ.Μ φιλοξένησε και 

διέσωσε σχεδόν 400.000 Αλβανούς του Κοσσόβου το 1999. Λόγω αυτού και λόγω 

της δημοκρατίας και της βελτίωσης των διεθνοτικών σχέσεων της χώρας, οι πολιτικοί 
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παράγοντες των Αλβανών της π.Γ.Δ.Μ πρέπει να συμμετέχουν σε πιο ειρηνικούς 

τρόπους επίλυσης των προβλημάτων».38 

Αυτή η οργάνωση φάντασμα ωστόσο συνέχισε να σπέρνει πανικό και να προκαλεί 

ανησυχίες για επικείμενα μελλοντικά χτυπήματα, ανησυχίες που επιβεβαιώθηκαν 

τέσσερις μέρες αργότερα, στις 26 Ιανουαρίου 2001, σε βομβιστική επίθεση με στόχο 

τρένο της γραμμής Σκόπια-Κίτσεβο. Ο NLA ανέλαβε την ευθύνη κι αυτής της πράξης, 

με φαξ που έστειλε στον αλβανικό τηλεοπτικό σταθμό «Έρα» το οποίο έφερε 

έμβλημα ίδιο με του KLA δίνοντας αφορμή για υποψίες ότι ο NLA και ο KLA ήταν το 

ίδιο πράγμα (και οι δύο ομάδες φέρουν ως έμβλημα το ίδιο ακρωνύμιο στην αλβανική 

γλώσσα, το «UCK», εξ ου και η υποψία αυτή).39 

Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τις βομβιστικές επιθέσεις άρχισε σιγά-σιγά να 

χάνεται, ειδικά όταν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τέσσερα άτομα φερόμενα 

ως δράστες. Οι δράστες αυτοί σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, έδρασαν αυτόνομα 

και ουδεμία σχέση έφεραν με τον KLA  ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση. Λίγο 

αργότερα, ωστόσο, ένα νέο συμβάν ήρθε για να ταράξει πάλι, την σχετική «ηρεμία» 

των τελευταίων ημερών. 

Στις 16 Φεβρουαρίου 2001, ένα τριμελές συνεργείο του ανεξάρτητου τηλεοπτικού 

σταθμού «Α1», πήγε στο Τανούσεφτσι, καθώς σύμφωνα με πηγές, το χωριό 

χρησιμοποιούταν ως στρατόπεδο εκπαίδευσης της οργάνωσης του UCPMB. Στη 

διαδρομή για το χωριό, το συνεργείο σταμάτησε να πάρει έναν άντρα που έκανε ότο 

στοπ και τους παρουσιάστηκε ως ντόπιος. Ενώ πλησίαζαν την είσοδο του χωριού, το 

αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε από έναν ένοπλο άντρα με μαύρη στολή, ο οποίος τους 

ρώτησε ποιοι ήταν και που πήγαιναν. Ο ένοπλος πυροβόλησε στην συνέχεια στον 

αέρα και μερικές δεκάδες άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο από τα γειτονικά σπίτια 

φέροντας όπλα με το σήμα του KLA σκαλισμένο πάνω στα αυτόματα τους.   

Το τηλεοπτικό συνεργείο μαζί με τον άντρα που έκανε ότο στοπ οδηγήθηκαν σε σπίτι 

του χωριού και ανακρίθηκαν για περίπου μια ώρα. Τους είπαν ότι δεν είχαν καμία 

«δουλειά» στο χωριό και ότι η αστυνομία έπρεπε να τους έχει αποτρέψει τονίζοντας 

τους ότι οι ίδιοι ήταν η «εθνική φρουρά» της περιοχής, την οποία είχαν 

απελευθερώσει. Στην συνέχεια κατέσχεσαν κάμερες και τηλέφωνα και τους άφησαν 

ελεύθερους. To συνεργείο ανέφερε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα του 

Μίρκοφτσι, του πρώτου σλαβομακεδονικού χωριού στο δρόμος τους. 

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, ακολούθησε ένοπλη σύρραξη διάρκειας μιας ώρας καθώς 

μονάδα της σλαβομακεδονικής συνοριοφυλακής επιχείρησε να εισέλθει στο χωριό. 

Κάτοικοι της περιοχής καθώς και ο Αλβανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσαν ότι οι 

συνοριοφύλακες δεν δέχθηκαν πυρά, παρ όλα αυτά ένας νεαρός Αλβανός ο 

Μουζαφερ Τζαφέρι πυροβολήθηκε και αργότερα υπέκυψε. 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το τηλεοπτικό συνεργείο δεν 

έπρεπε να εισέλθει μόνο του σε τέτοια περιοχή υψηλού κινδύνου, ενώ θα έπρεπε να 
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είχαν ζητήσει συνοδεία από το στρατό. Μικρά περιστατικά βίας συνέχισαν να 

εκτυλίσσονται στην ευρύτερη περιοχή του Τανουσέφσκι με αποκορύφωμα τη δίωρη 

ένοπλη  σύρραξη στις 26 Φεβρουαρίου 200140. Ο Μεντού Θάτσι, αναπληρωτής 

πρόεδρος του DPA, σε δήλωση του υπογράμμισε ότι « τα περιστατικά στο 

Τανούσεφτσι πρέπει να επιλυθούν δια της δημοκρατικής οδού κι αν αυτό αποτύχει, 

τότε ξέρουμε με ποιον τρόπο θα δοθεί λύσει»41  

Έχοντας συμπληρώσει έναν χρόνο συγκρούσεων στην περιοχή, η κοινή γνώμη 

αρχίζει πλέον να αμφισβητεί την ικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τους 

«τρομοκράτες».  Ωστόσο βήματα προόδου άρχισαν να σημειώνονται με την πρώτη 

επίσημη συνάντηση μεταξύ π.Γ.Δ.Μ και Σερβίας στις 28 Φεβρουαρίου 2001, όπου ο 

Πρωθυπουργός Λιούπτσο Γκεοργκιέφσκι και ο ΥΠΕΞ Σερκάν Κερίμ, συναντήθηκαν 

με τον Σέρβο Πρωθυπουργό Ζόραν Τζίντζιτς στο Βελιγράδι. Οι δύο  πλευρές μετά 

από δεκατέσσερις γύρους διαπραγματεύσεων έφτασαν σε συμφωνία για την 

οριοθέτηση των συνόρων τους. Η συμφωνία κάλυπτε και τα 260 χιλιόμετρα 

συνοριογραμμής συμπεριλαμβανομένων και «προβληματικών» σημείων όπως το 

Μοναστήρι «Προχόρ Πτσίνσκι» καθώς και το επονομαζόμενο «Τρίγωνο Σαρ». 

Η συνάντηση αυτή και η επίτευξη συμφωνίας αποτέλεσαν αναμφισβήτητα σημαντικά 

βήματα προόδου, σε μια κρίσιμη περίοδο. Ωστόσο ξεσήκωσε μια νέα θύελλα 

αντιδράσεων.  Ο ηγέτης του PDP, Ιμέρ Ιμέρι, δήλωσε ότι « Οι Γκεοργκιέφσκι και  

Τζίντζιτς συμφώνησαν σε έναν από κοινού αγώνα ενάντια στον αλβανικό 

εξτρεμισμό». Από την άλλη, η αντίδραση των Αλβανών του Κοσσόβου ήταν ακόμα 

πιο έντονη, καθώς εξαγριώθηκαν με τον αποκλεισμό τους από τις διαπραγματεύσεις. 

Την 1 Μαρτίου 2001, το κοινοβούλιο της π.Γ.Δ.Μ υπερψήφισε την συμφωνία που 

υπογράφτηκε με την σερβική κυβέρνηση με πλειοψηφία 89 ψήφων προς 9, με το 

PDP να ψηφίζει κατά της συμφωνίας λόγω του αποκλεισμού των πολιτικών 

κομμάτων του Κοσσόβου από τις διαπραγματεύσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι η 

συμφωνία αυτή στάθηκε η αφορμή ώστε οι Αλβανοί και των δύο πλευρών ( Αλβανοί 

του Κοσσόβου και της π.Γ.Δ.Μ ) να ενωθούν προς ένα κοινό στόχο.  

 

Αποκορύφωση της κρίσης. 
 

Την πρόθεση τους να στηρίξουν και να βοηθήσουν την κυβέρνηση των Σκοπίων και 

τον Πρόεδρο Τραικόφσκι επέδειξαν η ΕΕ σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, στέλνοντας 

τους Χαβίε Σολάνα, ειδικό της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και Τζόρτζ 

Ρόμπερτσον, Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να συνεργαστούν επί το θέματος. Στις 2 

Μαρτίου 2001 το ΝΑΤΟ διασφάλισε την κυβέρνηση ότι παρακολουθεί και ελέγχει τις 

ενέργειες της ομάδας των περίπου 100 Αλβανών ανταρτών που είχαν καταλάβει το 

χωρίο Τανούσεφτσι, επιβεβαιώνοντας έτσι την δέσμευση του να διατηρήσει την 

εδαφική ακεραιότητα της χώρας και προσπαθώντας να καθησυχάσει της ανησυχίες 
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για νέες αναταραχές την περιοχή. Στις 8 Μαρτίου, σε μια από κοινού στρατιωτική 

επιχείρηση με το στρατό της π.Γ.Δ.Μ, με σκοπό να εκδιώξουν από τις ορεινές βάσεις 

τους Αλβανούς αντάρτες, περίπου 300 άντρες, κυρίως Αμερικανοί, κατέλαβαν το 

Τανούσεφτσι. Την ίδια μέρα το ΝΑΤΟ αποφάσισε να επιτρέψει σε ομάδες ασφαλείας 

του σέρβικου στρατού την πρόσβαση στην γκρίζα ζώνη μεταξύ των συνόρων 

π.Γ.Δ.Μ-Κοσσόβου-Σερβίας το οποίο σύμφωνα με τον Γ.Γ Ρόμπερτσον αποτέλεσε 

ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής η οποία αποτελούσε βάση 

εξόρμησης Αλβανών εξτρεμιστών.42 

Η κατάληψη της περιοχής του Τανούσεφτσι από δυνάμεις του στρατού της π.Γ.Δ.Μ 

και του ΝΑΤΟ, ώθησε, όπως αποδεδείχθηκε, Αλβανούς εξτρεμιστές σε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις προς υπεράσπιση της περιοχής. Επρόκειτο για Αλβανούς γεννημένους 

στην π.Γ.Δ.Μ, εκπαιδευμένους στον ανορθόδοξο πόλεμο, οι οποίοι περίμεναν την 

κατάλληλη αφορμή για να δράσουν. Ωστόσο λόγω της πίεσης και της κριτικής που 

τους ασκήθηκε από Κοσσοβάρους ηγέτες εξαιτίας της έντονης ένοπλης 

δραστηριότητας τους στα σύνορα με το Κόσσοβο αποφάσισαν να ανοίξουν νέο 

μέτωπο, αυτή τη φορά στο Τέτοβο.  

Στις 13 Μαρτίου 2001, ένοπλη ομάδα ανταρτών, που ισχυρίζονταν ότι ήταν μέλη του 

NLA, άνοιξε πυρ εναντίον Σλαβομακεδόνων αστυνομικών στο Τέτοβο. Η επιλογή 

αυτή δεν ήταν τυχαία. Δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, μόλις τριάντα χιλιόμετρα 

δυτικά των Σκοπίων, το Τέτοβο ήταν η ανεπίσημη «πρωτεύουσα» των Αλβανών 

,όπου αποτελέσουν και την πλειοψηφία. Το Τέτοβο είχε συνδεθεί με τον μεγάλο 

αγώνα των Αλβανών για ισότητα και διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, μέσα από 

την διαρκή διαμάχη για την αναγνώριση του αλβανόφωνου πανεπιστημίου της 

χώρας, ενώ αποτέλεσε και πολιτικό και πνευματικό κέντρο των Κοσσοβάρων 

προσφύγων κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1998-1999.43 

Το χάσμα μεταξύ των δυο εθνοτήτων αρχίζει και γίνεται αγεφύρωτο. Στις 14 Μαρτίου 

2001, εκατοντάδες Αλβανοί διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους του Τέτοβο με το 

σύνθημα « Σταματήστε την τρομοκρατία της κυβέρνησης εναντίον των Αλβανων». Η 

διαδήλωση που πήρε στην συνέχεια μορφή εξέγερσης οργανώθηκε και υποκινήθηκε 

από τρεις Μη-Κυβερνητικούς-Οργανισμούς, την «Οργάνωση Αλβανών Γυναικών», 

τον «Σύνδεσμο Πολιτικών Κρατουμένων» και το «Φόρουμ Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων». Οι διαδηλωτές είχαν πλέον ξεπεράσει τους 5.000 όταν πυροβολισμοί 

ξέσπασαν στις γύρω ορεινές περιοχές, το άκουσμα των οποίων φανάτισε ακόμα 

περισσότερο τον κόσμο ο οποίος άρχιζε να φωνάζει «UCK UCK», δηλώνοντας την 

ένθερμη υποστήριξη του στην οργάνωση αυτή.44 

Στις 20 Μαρτίου η κυβέρνηση ανέβαλε προγραμματισμένη επιχείρηση καταστολής 

της εξέγερσης στην ευρύτερη περιοχή του Τέτοβο ώστε να δώσει στους πολίτες 24 

ώρες προθεσμία να εγκαταλείψουν τα χωριά που έχουν καταλάβει οι αντάρτες. To 

DPA προχώρησε σε από κοινού ανακοίνωση με το PDP: « Καλούμε της ένοπλες 
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ομάδες που έχουν ξεσηκωθεί στα εδάφη της χώρας μας, να εγκαταλείψουν τα όπλα 

και να διαλυθούν ειρηνικά. Καταδικάζουμε την χρήση βίας για την επίτευξη πολιτικών 

στόχων». Επιπλέον παρότρυναν την κυβέρνηση να επισπεύσει την εφαρμογή των 

μέτρων  που είχαν ήδη συμφωνηθεί για την βελτίωση των διεθνοτικών σχέσεων.45  Ο 

Χαβιέ Σολάνα από την άλλη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στα Σκόπια στις 20 

Μαρτίου δήλωσε ότι «Τίποτα δεν πρέπει να διεκδικείται με τη βία», για να συνεχίσει 

απευθυνόμενος στην κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ «Είναι λάθος να διαπραγματευτείτε με 

τους τρομοκράτες και δεν το συστήνουμε»46  Τέλος ο Αλί Αχμέτι, εκπρόσωπος τύπου 

του NLA, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό RTK του Κοσσόβου στις 21 Μαρτίου του 

2001 προέβη στην εξής προκήρυξη: «Εμείς, το γενικό επιτελείο του NLA, 

ανακοινώνουμε μονομερή παύση πυρός και ανοίγουμε τον δρόμο για διάλογο. Θα 

απαντήσουμε με βία, αν αυτή ασκηθεί πάνω μας».47 Η κυβέρνηση δεν αντέδρασε 

στα νέα αυτά δεδομένα και δεν πήρε κάποια επίσημη θέση ενώ ομάδες ασφαλείας 

συνέχιζαν τις επιχειρήσεις ανακτώντας θέσεις που είχαν καταλάβει Αλβανοί αντάρτες 

στις ορεινές περιοχές του Τέτοβο. Ο στρατός της π.Γ.Δ.Μ προετοίμαζε αυτό που 

αποκαλούσε «τελική επιχείρηση».48  

Το απόγευμα της 23ης Μαρτίου η κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ εξέδωσε τελεσίγραφο σε 

πολίτες και αντάρτες να εγκαταλείψουν τα ορεινά χωρία στα σύνορα μεταξύ Τετόβου 

και Κοσσόβου. Η επιχείρηση ξεκίνησε δύο μέρες μετά, στις 25 Μαρτίου, με τ 

στρατεύματα να μην αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη αντίσταση και χωρίς απώλειες και από 

τις δύο πλευρές. Οι περισσότερες ομάδες ανταρτών διαλύθηκαν και υποχώρησαν 

μέσα στις πρώτες ώρες τις επιχείρησης, ωστόσο ο στρατός της π.Γ.Δ.Μ προχώρησε 

ακόμα πιο πολύ, πέρα από τα σύνορα με το Κόσσοβο. Σύμφωνα με παρατηρητές ο 

στρατός δεν ήταν καλά εκπαιδευμένος και ο οπλισμός που έφερε ήταν ακατάλληλος 

για το είδος της επιχείρησης, γεγονός που «ίσως» συνέβαλε σε ατύχημα στο οποίο 

δύο πολίτες, ένας εκ των οποίων ήταν Βρετανός  δημοσιογράφος, έχασαν  την ζωή 

τους κι άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, στις 29 Μαρτίου, ένα χιλιόμετρο μετά τα σύνορα 

του Κοσσόβου. Ο στρατός αρνήθηκε ότι έφερε ευθύνη για το ατύχημα, 

ανακοινώνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση στέφτηκε με πλήρη επιτυχία, ωθώντας 

όλους του τρομοκράτες πίσω στο Κόσσοβο. Αντίθετε οι διοικητές των ανταρτών 

δήλωσαν ότι απλά υποχώρησαν για να ανασυνταχθούν. Διεθνείς παρατηρητές 

ωστόσο εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους για το εάν οι αντάρτικες δυνάμεις είχαν όντως 

ηττηθεί. Αλβανοί ηγέτες σε Αλβανία και Σκόπια είχαν βέβαια αποδοκιμάσει και 

απoκηρύξει οποιαδήποτε μορφή βίας, αλλά οι στενοί δεσμοί μεταξύ NLA και KLA 

έκαναν την κατάσταση πιο περίπλοκη.49 

Ο ηγέτης του DPA, Αρμπέν Τζαφέρι, βλέποντας την δύσκολη θέση στην οποία 

περιήλθε μετά την νίκη στρατού και κυβέρνησης, απείλησε να αποχωρήσει από τον 

κυβερνώντα συνασπισμού εάν οι απαιτήσεις των Αλβανών της π.Γ.Δ.Μ δεν 

ικανοποιηθούν μέχρι τον Μάιο. Παρ όλα αυτά ο Απρίλιος του 2001 χαρακτηρίζεται 

από ένα βαθμό ηρεμίας. Αυτό έχει να κάνει ως επί το πλείστο  με την έντονη 
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δραστηριοποίηση των ξένων διαμεσολαβητών που επιχείρησαν να επιτευχθεί 

συμφωνία μεταξύ της σλαβομακεδονικής κι αλβανικής ελίτ. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου ο 

Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Άμυνας κι Εξωτερικής Πολιτικής, Χαβιέ 

Σολάνα, είχε ήδη επισκεφτεί τα Σκόπια τρεις φορές σε μια εβδομάδα, ενώ οι Πάτεν 

και Ρόμπερτσον ξεκίνησαν συζητήσεις για πολιτική λύση και τερματισμό της κρίσης.  

 

Έκρηξη βίας στη πόλη Μπίτολα. 
 

Στα τέλη του Απριλίου ωστόσο τα περιστατικά βίας επανήλθαν. Την 28η Απριλίου, 

οχτώ Σλαβομακεδόνες στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα ανταρτών κοντά στο 

χωριό Βέιτσε, όχι πολύ μακριά από το Τέτοβο. Οι θάνατοι αυτοί αποτέλεσαν το 

έναυσμα για την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων της π.Γ.Δ.Μ 

και των Αλβανών  ανταρτών.50 

Την 1η Μάιου του 2001 περίπου 700 Σλαβομακεδόνες ξεκίνησαν πογκρόμ εναντίον 

Αλβανών και Σλάβων Μουσουλμάνων στην πόλη Μπίτολα, 170 χιλιόμετρα 

νοτιοδυτικά των Σκοπίων. Η οργανωμένη αυτή επίθεση ξεκίνησε μετά την κηδεία των 

τεσσάρων, από τους οχτώ συνολικά, Σλαβομακεδόνων, που σκοτώθηκαν στις 28 

Απριλίου , οι οποίοι ήταν από τα Μπίτολα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι επιθέσεις 

ήταν καλά συντονισμένες και περιγράφονται ως «σφαγή» αθώων θυμάτων. Ο όχλος 

κατέστρεψε και έκαψε περισσότερα από 100 σπίτια, μαγαζιά και εστιατόρια 

ιδιοκτησίας Αλβανών καθώς και το τζαμί της πόλης, ενώ σχημάτισε με σπρέι 

σταυρούς σε μουσουλμανικούς τάφους , φωνάζοντας διαρκώς συνθήματα όπως 

«Θάνατος στους Αλβανούς». 

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι επικεφαλείς του πογκρόμ ήταν φανερό, ότι 

ήξεραν εξ αρχής που και ποιους στόχους θα χτυπήσουν ενώ κάτοικοι της περιοχής 

ισχυρίστηκαν ότι η πλειοψηφία των «ταραχοποιών» ήταν από τα Σκόπια και ότι η 

αστυνομία όχι μόνο δεν έκανε κάτι για να τους εμποδίσει και να τους απομακρύνει, 

αλλά βόηθησε σε ορισμένους εμπρησμούς και λεηλασίες. Επίσης, σύμφωνα με 

μαρτυρίες μεγάλο μέρος του όχλου ήταν οργανωμένοι φίλαθλοι τοπικής ομάδας με 

την ονομασία «Τσκεμπάρι», που είχαν προϊστορία βίαιων συγκρούσεων με οπαδούς 

άλλων ομάδων. Ο αδερφός του ενός από τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν την 28η 

Απριλίου ήταν αρχηγός τους. Την δεύτερη μέρα των επιθέσεων, η αστυνομία 

επενέβη και με την χρήση δακρυγόνων απώθησε περίπου 700 διαδηλωτές που είχαν 

μαζευτεί έξω από στρατόπεδο απαιτώντας να εφοδιαστούν με όπλα, ενώ 

συνελήφθησαν τρεις άντρες από τα Σκόπια που συντόνιζαν την εξέγερση μέσω 

κινητών τηλεφώνων.51 

Μια πιο προσεκτική εξέταση ωστόσο του περιστατικού στα Μπίτολα θα αναδείξει 

έναν κίνδυνο που αρχίζει να αναδύεται στη χώρα. Ο κίνδυνος μια μεγάλης σε 

πληθυσμό, άνεργης κατώτερης τάξης, που είχε βρεθεί σε αδιέξοδο από την έλλειψη 
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οικονομικών και επαγγελματικών ευκαιριών και ήθελε να επιρρίψει ευθύνες σε 

κάποιον άλλον για αυτήν του την κατάσταση. Από την αρχή της κρίσης, με 

αποκορύφωμα το πογκρόμ της 1ης Μάιου πολλοί εύποροι Αλβανοί της πόλης 

φυγαδεύτηκαν στα Σκόπια όπου εκεί τους προσφέρθηκε δουλειά σε κυβερνητικές 

θέσεις. Αυτό εξαγρίωσε τους νέους Σλαβομακεδόνες της περιοχής που δεν είχαν τα 

εφόδια αλλά και την τύχη τέτοιων ευκαιριών. Κλόνισε την πίστη τους στη αξιοπιστία κι 

αποτελεσματικότητα των κρατικών θεσμών κι ερμηνεύτηκε ως έλλειψη 

ενδιαφέροντος προς στο πρόσωπο τους. Στα Μπίτολα καλλιεργήθηκε ο ακραίος 

εθνικισμός με κίνδυνο να εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις με μικρό αλβανικό 

πληθυσμό όπως η Στρούγκα, η Αχρίδα, το Κίτσεβο και το Πρίλεπ και να οδηγήσει σε 

έξαρση περιστατικών βίας.52 

 

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας. 
 

Ο Πρόεδρος της π.Γ.Δ.Μ, Μπ.Τραικόφσκι, την 1η Μαΐου του 2001, επισκέφτηκε την 

Ουάσινγκτον για να ζητήσει την αποδοχή και την υποστήριξη των ΗΠΑ στη 

δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού, με την συμμετοχή όλων των κύριων 

πολιτικών κομμάτων της χώρας. Η ανταπόκριση του Προέδρου Μπους ήταν θετική, 

αναγνωρίζοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της κρίσης αυτής 

μέσω του διαλόγου. 

Ωστόσο  οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίστηκαν. Κυβερνητικές δυνάμεις 

εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον ανταρτών, στις 4 Μάιου, με την κατηγορία ότι 

χρησιμοποίησαν 3.500 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, ως  «ανθρώπινη 

ασπίδα», στα χωριά Βακσίντσε και Σλούπτσανε. Δεν ήταν γνωστό πόσοι από του 

πολίτες βρίσκονταν εκεί με την θέληση τους και πόσοι όχι, ωστόσο τους δόθηκε 

διορία να εγκαταλείψουν την περιοχή.53 Με την λήξη της προθεσμίας θα ξεκίνησε η 

επιχείρηση. Ελικόπτερα, τανκ και όλμοι χτυπούσαν τα χωριά για δύο συνεχόμενες 

μέρες, με παύση πυρός για λίγες ώρες τα πρωινά ώστε να δώσουν στους πολίτες 

την ευκαιρία να φύγουν, με την πλειοψηφία αυτών όμως να την απορρίπτει.  

Στις 5 Μαΐου η κυβέρνηση των Σκοπίων εξέτασε το ενδεχόμενο να κηρύξει τη χώρα 

σε κατάσταση πολέμου. Μια τέτοια απόφαση θα έδινε την δυνατότητα στον Πρόεδρο, 

με βάση το Σύνταγμα, να κηρύξει την χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, να 

κλείσει τα σύνορα, να απαγορεύσει τις δημόσιες συγκεντρώσεις, να επιβάλει 

απαγόρευση κυκλοφορίας και δώσει στα σώματα ασφαλείας περισσότερες και 

ευρύτερες δυνάμεις. Ωστόσο μια τέτοια απόφαση απαιτούσε τη συγκατάθεση των 2/3 

της βουλής αλλά και του Προέδρου Τραϊκόφσκι ο οποίος ήταν αντίθετος σε μια τέτοια 

εξέλιξη. Από την άλλη, αξιωματούχοι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έσπευσαν στα Σκόπια 

ώστε να πείσουν την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε τέτοια απόφαση καθώς η 

κατάσταση ήταν ήδη πολύ εύθραυστη και η απειλή ενός εμφύλιου πολέμου πολύ 
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έντονη. Ο ηγέτης του DPA Αρμπέν Τζαφέρι από την άλλη απείλησε να αποχωρίσει 

από την κυβέρνηση ένα η χώρα κηρυσσόταν σε κατάσταση πολέμου ενώ ο NLA 

προσέφερε παύση πυρός με αντάλλαγμα την άμεση διαπραγμάτευση με την 

κυβέρνηση.54 

Στις 7 Μαΐου κυβερνητικές δυνάμεις «χτύπησαν» από αέρος, με ελικόπτερα, ομάδες 

ανταρτών, ωστόσο τελικά υποχώρησαν, χωρίς να κηρυχτεί η χώρα σε κατάσταση 

πολέμου. Αντίθετα οι πολιτικοί ηγέτες της π.Γ.Δ.Μ συνέχισαν τις προσπάθειες τους 

για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Το PDP ήτα η μόνη κομματική 

παράταξη που δεν είχε δεχτεί να συμμετάσχει στη κυβέρνηση αυτή, εκτός κι αν 

σταματούσαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Αλβανών ανταρτών. Στις 10 

Μαΐου, οι Γκεοργκιέφσκι και Τζίντιτς, συναντήθηκαν στα Σκόπια για να χαράξουν μια 

κοινή πολιτική αντιμετώπισης των Αλβανών «τρομοκρατών» και από τις δύο πλευρές 

των συνόρων του Κοσσόβου, συμφωνώντας ότι μια ενδεχόμενη και παρατεταμένη  

παύση πυρός θα έδινε στους αντάρτες περισσότερο χρόνο να ανασυνταχθούν.55  

Στις 11 Μάιου το PDP, ύστερα κι από πιέσεις της ΕΕ, δέχτηκε να συμμετάσχει στην 

κυβέρνηση συνεργασίας, με τους αντάρτες ωστόσο να απειλούν για εκτεταμένη 

χρήση βίας μέχρις ότου προχωρήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση.56 

Μετά από  μια σειρά συζητήσεων και διαπραγματεύσεων και υπό μεγάλη διεθνή 

πίεση, Σλαβομακεδόνες και Αλβανοί πολιτικοί ηγέτες αποφάσισαν τον σχηματισμό 

κυβέρνησης εθνικής ενότητας, στις 13 Μαΐου 2001. Η κυβέρνηση αυτή αποτελούταν 

από οχτώ πολιτικά κόμματα. Οι τέσσερις κύριες πολιτικές παρατάξεις ήταν ο 

συνασπισμός της «Εσωτερικής Μακεδονικής Επαναστατικής Οργάνωσης-

Δημοκρατικού Κόμματος για την Μακεδονική Εθνική Ενότητα» (VMRO-DPMNE) και 

του «Δημοκρατικού Κόμματος των Αλβανών» (DPA), ο οποίος κυβερνούσε από τις 

εκλογές του 1998, συν τα κύρια κόμματα τη αντιπολίτευσης, οι «Σοσιαλδημοκράτες» 

(SDSM) και το «Κόμμα Δημοκρατικής Ευημερίας» (PDP). 

Η κύρια δυσκολία που αντιμετώπιζε αυτή η κυβέρνηση ήταν το μεγάλο χάσμα μεταξύ 

της πλειοψηφίας των Σλαβομακεδόνων και της μειοψηφίας των Αλβανών που 

έπρεπε να γεφυρωθεί. Πριν από το σχηματισμό της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, τα 

σλαβομακεδονικά κόμματα υπόσχονταν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα 

βελτίωναν και θα κατοχύρωναν το πολιτικό και κοινωνικό στάτους των μειονοτήτων 

της χώρας. Ωστόσο λίγοι ήταν αυτοί, που πίστεψαν εξαρχής, ότι οι αλλαγές θα είναι 

μεγάλες και ριζικές. Η εκπαίδευση ήταν ένας σημαντικός τομέας για την αλβανική 

μειονότητα και του αγώνα της για ισότητα, ώστε οποιαδήποτε αλλαγή προς όφελος 

τους θα ήταν και μια νίκη, όπως πχ. η αναγνώριση και η λειτουργία του 

αλβανόφωνου πανεπιστημίου του Τετόβου.57  

Οι Αλβανοί, αμφισβητώντας έντονα τα αποτελέσματα της απογραφής του 1994, 

ζήτησαν νέα απογραφή του πληθυσμού, η οποία θα διεξαχθεί αυτή τη φορά υπό την 

εποπτεία και τον έλεγχου διεθνούς θεσμού. Οι Σλαβομακεδόνες από την μεριά τους 

υποστήριξαν ότι πολλοί Αλβανοί της Αλβανίας και του Κοσσόβου, οι  οποίοι δεν 
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έχουν συνταγματικό δικαίωμα  απόκτησης υπηκοότητας της π.Γ.Δ.Μ, συνέρευσαν 

την τελευταία περίοδο στη χώρα, και αναμείχθηκαν με τον πληθυσμό. Έτσι 

διαφώνησαν με το αίτημα των Αλβανών για νέα απογραφή, καθώς θεώρησαν ότι με 

τα νέα αυτά δεδομένα θα κλονιστεί η πληθυσμιακή υπεροχή των Σλαβομακεδόνων 

και ενδεχομένως η πολιτική τους κυριαρχία. Επομένως υποστήριξαν ότι οι Αλβανοί 

της Αλβανίας και του Κοσσόβου που βρίσκονται στην π.Γ.Δ.Μ δεν πρέπει ούτε να 

καταμετρηθούν ούτε να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες.58 59 

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας βρέθηκε από την αρχή σε μια πάρα πολύ δύσκολη 

θέση. Εάν προχωρήσει με αργά βήματα, στηριζόμενη στον διάλογο και την 

διαπραγμάτευση, τότε θα δώσει «χώρο» στους αντάρτες. Αν από την άλλην 

προχωρήσει σε κατά μέτωπο επίθεση, με τον κατά τ’ άλλα άπειρο και ανοργάνωτο 

στρατό της, τότε οι απώλειες σε άμαχο πληθυσμό θα ήταν πιθανώς τεράστιες, ενώ οι 

συγκρούσεις πλέον θα απλώνονταν σε όλη τη χώρα.60  

Στις 14 Μαΐου, κατά την διάρκεια σύντομης παύσης πυρός, ο Ερυθρός Σταυρός 

απομάκρυνε περίπου εκατό Αλβανούς πολίτες (της π.Γ.Δ.Μ) από χωρία στα βόρεια 

της χώρας που είχαν καταληφθεί από αντάρτες. Οι περισσότεροι από αυτούς 

αρνήθηκαν ότι είχαν κακομεταχειριστεί από τους αντάρτες. Η εκεχειρία συνεχίστηκε 

τις επόμενες μέρες.61 Η κυβέρνηση ωστόσο στις 17 Μαΐου, έστειλε τελεσίγραφο 

στους Αλβανούς εξτρεμιστές να παραδώσουν τον οπλισμό τους και να 

εγκαταλείψουν τα χωριά που είχαν καταλάβει. Οι αντάρτες δεν έδειξαν καμία 

προθυμία εγκαταλείψουν τις θέσεις, με τις συγκρούσεις να ξαναρχίζουν. Περίπου 

δεκαπέντε  στρατιώτες (του στρατού της π.Γ.Δ.Μ) σκοτώθηκαν,  πέντε 

τραυματίστηκαν και ένας απήχθει, ενώ πέντε πολίτες έχασαν την ζωή τους. Από την 

άλλη τριάντα Αλβανοί αντάρτες σκοτώθηκαν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κάτι 

που αμφισβήτησε έντονα ο NLA, ανεβάζοντας το πήχη σε πολλές δεκάδες. Συνολικά 

πάνω από 50.000 Αλβανοί εγκατέλειψαν τις εμπόλεμες ζώνες από τον Μάρτιο του 

2001, ενώ Σλαβομακεδόνες μετακινήθηκαν στο Κουμάνοβο τα Σκόπια και άλλες 

περιοχές στα δυτικά της χώρας.62   

 

Η πρόταση Φρόγουικ. 
 

Τον Απρίλιο του 2001, ένας βετεράνος Αμερικανός διπλωμάτης, ο Ρόμπερτ 

Φρόγουικ, τοποθετήθηκε ως ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου του Οργανισμού 

για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Κύρια αποστολή του 

ήταν να ενισχύσει την προσπάθεια και την ικανότητα της κυβέρνησης της π.Γ.Δ.Μ να 

έρθει σε ειρηνικό συμβιβασμό και συμφωνία με τους αντάρτες. Ο Φρόγουικ είχε 

γνώση της κατάστασης από την προηγούμενη θητεία του ως επικεφαλής της 

αποστολής του ΟΑΣΕ στην π.Γ.Δ.Μ το 1992. Εγκλιματίστηκε γρήγορα στα νέα 
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δεδομένα και κατάλαβε εξαρχής ότι το κλειδί στην όλη υπόθεση, για πολιτική 

συμφωνία, ήταν η άμεση επαφή με τον NLA. Πρότεινε άμεση κατάπαυση πυρός με 

αντάλλαγμα την υπόσχεση για αμνηστία στους αντάρτες του NLA. Η κυβέρνηση 

συμφώνησε σε εκεχειρία, στις 13 Μαΐου 2013, έτσι ώστε να φέρει το PDP στη 

κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Επόμενο βήμα θα ήταν μια σειρά από συνταγματικές 

μεταρρυθμίσεις  οι οποίες θα ικανοποιούσαν αιτήματα της αλβανικής μειονότητας, 

όπως η αναγνώριση της αλβανικής ως επίσημης γλώσσας, η πρόσβαση στην 

ανώτατη εκπαίδευση και η μεγαλύτερη εκπροσώπηση Αλβανών στο δημόσιο τομέα.  

Η πρόταση του Φρόγουικ ωστόσο εγκαταλείφθηκε όταν μια φωτογραφία του ηγέτη 

του DPA Αρμπέν Τζαφέρι μαζί με τους Ιμέρ Ιμέρι, ηγέτη του PDP και Αλί Αχμέτι, 

πολιτικού διευθυντή του NLA, κατέκλυσε τα ΜΜΕ . Οι τρεις ηγέτες συναντήθηκαν 

μυστικά στο Πρίζρεν του Κοσσόβου στις 22 Μαΐου και υπέγραψαν μια συμφωνία 

σχετικά με την διαδικασία αναδιαμόρφωσης της π.Γ.Δ.Μ, ακολουθώντας βέβαια σε 

γενικές γραμμές την πρόταση Φρόγουικ, αλλάζοντας ωστόσο την σειρά εφαρμογής 

των μέτρων που είχαν προταθεί. 63 

Με την δημοσίευση της συγκεκριμένης φωτογραφίας, ο Πρόεδρος και ο 

Πρωθυπουργός της π.Γ.Δ.Μ δήλωσαν άγνοια για τη συνάντηση αυτή και 

κατηγόρησαν τους δύο Αλβανούς πολιτικούς ηγέτες για υποστήριξη των Αλβανών 

εξτρεμιστών του NLA. Οι Τζαφέρι και Ιμέρι αρνήθηκαν να υποχωρήσουν και να 

αποκηρύξουν την υποστήριξη προς την συμφωνία που υπέγραψαν.  Δεν παρέλειψαν 

επίσης να αναφέρουν, ότι ενώ βρίσκονταν στο Πρίζρεν, ο Πρόεδρος Τραικόφσκι 

συγκάλεσε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, εν απουσία τους, για να αποφασιστεί εάν 

θα προχωρήσουν σε επίθεση εναντίον του NLA, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο 

πολλές ζωές άμαχου πληθυσμού και θα εναντιωνόταν στη ήδη συμφωνημένη 

εκεχειρία. 64 

Η πρόταση του Φρόγουικ ξεκίνησε με αξιώσεις, ως μια καλή αρχή για την επίτευξη 

πολιτικής λύσης μέσω του διαλόγου. Το κύριο πρόβλημα ωστόσο ήταν η 

αναποφασιστικότητα της διεθνούς κοινότητας για το αν πρέπει ή όχι να 

διαπραγματευτεί η π.Γ.Δ.Μ με τον NLA. Η ΕΕ ήταν κάθετα αντίθετη σε αυτό ενώ το 

ΝΑΤΟ φαινόταν να αναγνωρίζει την ανάγκη για επικοινωνία, αν όχι για άμεση 

διαπραγμάτευση. Η θέση των ΗΠΑ τέλος, ήταν ακόμα πιο ασαφής. 

Ο Φρόγουικ είχε διαπιστώσει ότι οι Σλαβομακεδόνες ήταν έτοιμοι για μια συμφωνία 

με τους Αλβανούς, αλλά δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν ακόμα απροετοίμαστοι για την 

αποδοχή και επισημοποίηση της. Οι Αλβανοί από την μεριά τους θεωρούσαν ότι 

μόνο οι ΗΠΑ ήταν άξιες εμπιστοσύνης να μεσολαβήσουν για μια λογική και 

μακροχρόνια συμφωνία. Ίσως εάν οι ΗΠΑ είχαν εμπλακεί πιο έντονα και όχι έμμεσα, 

η πρόταση Φρόγουικ θα είχε γίνει δεχτή από την κυβέρνηση εθνικής ενότητας.65  
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Κλιμάκωση των εντάσεων. 
 

Παρόλη την επίσημη ύπαρξη της κυβερνήσεως εθνικής ενότητας, που αποτελούταν 

από τους εκπροσώπους των κύριων πολιτικών κομμάτων, η κρίση στη χώρα άρχισε 

να επιδεινώνεται δραματικά από τα τέλη του Μαΐου του 2001. Μια σειρά εκεχειριών 

δεν έδωσε τέρμα στις εχθρότητες ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ πολιτικών 

αρχηγών δεν απέδωσε καρπούς. 

Στις 31 Μαίου 2001 , ο Πρωθυπουργός Λιούπστο Γκεοργκιέφσκι, σε μια κίνηση του 

που μπορεί να θεωρηθεί ως μεγάλη πολιτική αλλαγή, ανακοίνωσε ότι η π.Γ.Δ.Μ θα 

μπορούσε να αναθεωρήσει το Σύνταγμα της, ανακηρύσσοντας τους Αλβανούς  ως 

συστατικό έθνος της χώρας και την γλώσσα τους ως δεύτερη επίσημη ενώ ο 

Πρόεδρος Τραικόφσκι θα προσέφερε αμνηστία στους αντάρτες του NLA με την 

προϋπόθεση ότι θα παραδώσουν τα όπλα τους. Η αμνηστία θα προσφερόταν σε 

όλους, εκτός από τους οργανωτές της εξέγερσης και αυτούς μου σκότωσαν 

Σλαβομακεδόνες στρατιώτες και αστυνομικούς. Επιπλέον η Ορθόδοξη Εκκλησία θα 

έχανε την προνομιακή της θέση προς το Σύνταγμα. Όλες οι παραχωρήσεις ήταν 

βέβαια προϊόν πιέσεων του ΝΑΤΟ και του Χαβίε Σολάνα.66 67 

Στις 3 Ιουνίου ωστόσο, στρατιωτικά ελικόπτερα της π.Γ.Δ.Μ χτύπησαν θέσεις 

ανταρτών στα βόρεια της χώρας την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός 

Γκεοργκιέφσκι ανακοίνωνε ότι η κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας δεν «λειτουργούσε» 

προτείνοντας ταυτόχρονα την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών ως μόνη λύση στο 

πρόβλημα. Στις 6 Ιουνίου στόχος ένοπλης επίθεσης έγινε το γραφείο του Προέδρου 

Τραικόφσκι.68 Μετά τις τελευταίες εξελίξεις ο Γκεοργκιέφσκι απείλησε ότι θα κηρύξει 

το κράτος σε κατάσταση πολέμου ενώ θα άρει τις προσφορές του για συνταγματικές 

αλλαγές υπέρ της αλβανικής μειονότητας, δείχνοντας ότι ήταν προϊόν διεθνών 

πιέσεων. Η ΕΕ έσπευσε να αποτρέψει την απόφαση αυτή του Πρωθυπουργού.69 70 

Μεταξύ 6ης και 7ης Ιουνίου, ξέσπασε νέο πογκρόμ στα Μπίτολα. Σλαβομακεδόνες 

κατέστρεψαν και έκαψαν δεκάδες σπίτια και μαγαζιά που ανήκαν σε Αλβανούς. 

Περισσότερα από εκατό σπίτια καταστράφηκαν ενώ ζημιές υπέστη και το τζαμί, 

σύμφωνα με αναφορές τις αστυνομίας. Την επόμενη μέρα το «Παρατηρητήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»  κατηγόρησε την αστυνομία ότι συμμετείχε στο πογκρόμ 

με σκοπό να απομακρύνει με την βία τους Αλβανούς από την πόλη, όπως συνέβη 

και στο προηγούμενο πογκρόμ του Απριλίου.7172 

Το γεγονός ωστόσο που έφτασε την κατάσταση στα άκρα, ήταν η κατάληψη από τον 

NLA του χωριού Αρατσίνοβο, μόλις δέκα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης των 

Σκοπίων, στις 9 Ιουνίου του 2001. Η κυβέρνηση βρισκόταν ήδη υπό μεγάλη πίεση να 

εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις και να προχωρήσει σε στρατιωτική λύση. Ο 
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στρατός της π.Γ.Δ.Μ ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση στις 22 Ιουνίου για να 

απωθήσει τους αντάρτες. Η επιχείρηση αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει 48 

ώρες . Μετά από τρεις μέρες συγκρούσεων όμως, λίγα είχαν επιτευχθεί.  

Στις 25 Ιουνίου, ελεγχόμενα από την κυβέρνηση ΜΜΕ, ανακοίνωσαν ότι ο στρατός 

της π.Γ.Δ.Μ αναγκάστηκε να υποχωρήσει ύστερα από προσταγές της «Δύσης». Στην 

πραγματικότητα, το ΝΑΤΟ επενέβη για την επίλυση του ζητήματος του Αρατσίνοβο 

έτσι ώστε να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τους νέους όρους, οι 

αντάρτες θα μπορούσαν να εκκενώσουν την περιοχή και να απομακρυνθούν μαζί με 

τον οπλισμό τους, υπό την προστασία και την συνοδεία των νατοϊκών δυνάμεων. Την 

απομάκρυνση των ανταρτών από την περιοχή ανέλαβαν Αμερικανοί στρατιώτες της 

ΚFOR, της νατοϊκής δύναμης του Κοσσόβου, που είχε βάση την π.Γ.Δ.Μ. Οι ΗΠΑ, 

ήταν πλέον άμεσα αναμειγμένες στην κρίση, με τα ΜΜΕ της π.Γ.Δ.Μ να προβάλλουν 

συνεχώς ιστορίες, με τις οποίες ισχυρίζονταν την παρουσία Αμερικανών συμβούλων 

στο Αρατσίνοβο τους οποίους κατηγορούσαν ότι βοήθησαν τους αντάρτες του NLA. 

Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε άκρως προσβλητικό και ταπεινωτικό για τους 

Σλαβομακεδόνες φέρνοντας την χώρα στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου73  

Πλήθος κόσμου, κυρίως στρατιωτικοί, μαζεύτηκε έξω από το κοινοβούλιο 

δηλώνοντας την υποστήριξη του προς  το στρατό. Στο σημείο άρχισαν αργότερα να 

συρρέουν και απλοί πολίτες, με τον αριθμό των διαδηλωτών να ξεπερνάει τις 7.000. 

Το πλήθος αποδοκίμαζε έντονα την κυβέρνηση και τους ηγέτες των μεγάλων 

πολιτικών κομμάτων, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Θάνατος στους Αλβανούς» και 

ζητώντας την παραίτηση του Προέδρου. Πολλοί παρατηρητές πιστεύουν ότι εάν 

εκείνη την μέρα, δημοφιλείς και ισχυρές προσωπικότητες όπως ο Στρατηγός Πάντε 

Πετρέφσκι αυτοανακηρύσσονταν ηγέτες της χώρας, το πραξικόπημα θα ήταν 

πετυχημένο. Στην πραγματικότητα η χώρα έμεινε ακέφαλη για μέρα, κανένας 

πολιτικός ηγέτης δεν εμφανίστηκε στα ΜΜΕ, μέχρι την 26η Ιουνίου.74 

Το απόγευμα της 26ης Ιουνίου, ο Πρόεδρος Τραικόφσκι, απευθυνόμενος στον λαό 

υπερασπίστηκε την στρατιωτική επιχείρηση για τον έλεγχο του Αρατσίνοβο. Ο 

Τραικόφσκι ζήτησε από τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να σπεύσουν να 

διαλύσουν το πλήθος που είχε μαζευτεί έξω από το κοινοβούλιο, κάνοντας λόγο για 

ξέσπασμα εμφυλίου πολέμου, εάν η διαδήλωση συνεχιστεί. Δεν παρέλειψε επίσης να 

τονίσει ότι ο σκοπός όλων, στην προκειμένη περίπτωση είναι ο αφανισμός των 

τρομοκρατών, με τις λιγότερες πιθανές απώλειες ανθρωπίνου δυναμικού, κι όχι η 

σύγκρουση μεταξύ των ίδιων. Ωστόσο έχοντας χάσει μεγάλο μέρος των 

υποστηρικτών του, και με την δημοτικότητα του να έχει πέσει δραματικά, ήταν πλέον 

ευάλωτος. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός Γκεοργκιέφσκι, ωφελήθηκε από την κρίση 

αυτή. Σε ομιλία του χαρακτήρισε την πολιτική της ΕΕ ως «ακόμα μια τιμωρία που 

πρέπει να υποστεί η χώρα»7576 

Στις 27 Ιουνίου, κυβερνητικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον των 

Αλβανών ανταρτών του Αρατσίνοβο. Την ίδια μέρα ο Πρόεδρος Μπους υπέγραψε 
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εντολή με την οποία απαγόρευε οποιαδήποτε συναλλαγή Αμερικανών με Αλβανούς 

που εμπλέκονται με τον NLA. Επίσης ανακοίνωσε το πάγωμα λογαριασμών 

ανθρώπων που θεωρούνταν ότι στήριζαν Αλβανούς αντάρτες στην π.Γ.Δ.Μ και στην 

νότια Σερβία, πρωτοβουλία που υποστήριξαν ο Πρόεδρος Τραϊκόφσκι και άλλοι 

αξιωματούχοι.77 

Κυβερνητικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους εναντίον Αλβανών ανταρτών 

και την Τρίτη 28 Ιουνίου. Μια μέρα πριν, ο Φρανσουά Λεοτάρ, τοποθετήθηκε ως 

ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ στην περιοχή, δηλώνοντας από την αρχή ότι η 

κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ πρέπει να διαπραγματευτεί με τους αντάρτες, κάτι που 

αναγκάστηκε να αναιρέσει 24 ώρες μετά, ερχόμενος σε αντίθεση με την γραμμή της 

ΕΕ.78 Στις 29 Ιουνίου, πρεσβευτές του ΝΑΤΟ υπέγραψαν συμφωνία σύμφωνα με την 

οποία δυνάμεις 3.000 αντρών θα μετέβαιναν στην π.Γ.Δ.Μ εάν η κυβέρνηση 

κατέληγε σε πολιτικό συμβιβασμό. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση θα ανακαλούσε και θα 

ακινητοποιούσε αστυνομικές δυνάμεις που μάχονταν με τους αντάρτες έτσι ώστε να 

δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών Λιούμπε 

Μποσκόβσκι δήλωσε ότι θα απέσυρε κάποιες μονάδες που είχαν τοποθετηθεί γύρω 

από την πρωτεύουσα, ως δείγμα καλής θελήσεως.79 

Την 1η Ιουλίου, μετά από ένα διήμερο σχετικής ηρεμίας στα σύνορα μεταξύ π.Γ.Δ.Μ 

και Κοσσόβου, ξέσπασε νέο κύμα συγκρούσεων στο Τέτοβο και στη γύρω περιοχή 

του χωριού Ραντούσα, βορειοδυτικά των Σκοπίων, που διήρκεσε τρεις μέρες. Στις 5 

Ιουλίου ωστόσο, η κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ, προχώρησε σε εκεχειρία με τους 

Αλβανούς αντάρτες, ανοίγοντας τον δρόμο προς την επίτευξη ειρηνικής συμφωνίας 

και την απόβαση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη περιοχή. Ο Γενικός Γραμματέας του 

ΝΑΤΟ Τζόρτζ Ρόμπερτσον δήλωσε από την μεριά του ότι ακόμα δεν έχει 

αποφασιστεί το πότε το ΝΑΤΟ θα βοηθήσει την π.Γ.Δ.Μ, κάτι που θα εξαρτηθεί από 

την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και τη διάρκεια της εκεχειρίας. Η εκεχειρία που 

υπογράφτηκε από τους Πάντε Παντέφσκι, αρχηγού του γενικού επιτελείου της χώρας 

και Αλί Αχμέτι του NLA, με την βοήθεια και υποκίνηση του ΝΑΤΟ τέθηκε σε ισχύ από 

τα μεσάνυχτα της 5ης Ιουλίου. Η εκεχειρία αυτή αντικατοπτρίζει την απόφαση του 

ΝΑΤΟ να διαπραγματευτεί με τους αντάρτες του  NLA που μέχρι πρότινος 

χαρακτήριζε τρομοκράτες. 80 

Μία μέρα μετά την συμφωνία για εκεχειρία, ένας άντρας, με την υποψία ότι ήταν 

αντάρτης,  έπεσε νεκρός από πυρά των σερβικών δυνάμενων στην προσπάθεια του 

να περάσει τα σερβικά σύνορα, ενώ αναφέρθηκαν σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ 

ανταρτών και του στρατού της π.Γ.Δ.Μ σε περιοχές γύρω από το Τέτοβο.81 Στις 9 

Ιουλίου, η ήδη τεσσάρων ημερών εκεχειρία, υπέστη νέο πλήγμα, όταν 

παραστρατιωτική ομάδα Σλαβομακεδόνων, περίπου σαράντα αντρών, κινήθηκε 
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εναντίον Αλβανών ανταρτών για πρώτη φόρα, με αξιωματούχο του ΝΑΤΟ να 

αναφέρει ότι ακολούθησε πολύ έντονη σύγκρουση.8283 

Την εβδομάδα που ακολούθησε, μεταξύ 12-18 Ιουλίου, η κατάσταση οξύνθηκε ακόμα 

περισσότερο.  Αντάρτες του NLA έστησαν οδοφράγματα μέσα και γύρω από το 

Τέτοβο, καταφέρνοντας έτσι να πάρουν τον έλεγχο πολλών προαστίων της πόλης 

αλλά και γειτονικών χωριών. Οι αντάρτες ισχυρίζονταν ότι η κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ 

έστειλε ένοπλους πολίτες, που πιστεύεται ότι ήταν μισθοφόροι σέρβικης, 

βουλγαρικής και ουκρανικής καταγωγής, σε επιχειρήσεις εναντίον τους, με το ΝΑΤΟ 

να τους προειδοποιεί ότι εάν προχωρήσουν σε επίθεση στη πρωτεύουσα ή στο 

αεροδρόμιο των Σκοπιών, θα το εκλάβει ως επίθεση προς αυτό το ίδιο. Η 

πραγματικότητα είναι ότι η σλαβομακεδονική πλευρά έχει χωριστεί στα δύο.  Από την 

μία είναι τα «γεράκια» (hawks) με ηγέτη τον Πρωθυπουργό Γκεοργκιέφσκι και την 

υποστήριξη του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος είχε τον έλεγχο της αστυνομίας. 

Από την άλλη τα «περιστέρια» με ηγέτη τον Πρόεδρο Τραϊκόφσκι, οι οποίοι 

πιστεύεται ότι ήταν υπεύθυνοι για τις διαδηλώσεις έξω από το κοινοβούλιο.8485 

 

Νέα εκεχειρία, ο δρόμος προς την συμφωνία. 

 
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν σταμάτησαν κατά την διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων, παρόλη την συμφωνημένη εκεχειρία, με καθημερινές ανταλλαγές 

πυρών. Παρόλα αυτά το ΝΑΤΟ κατάφερε να κρατήσει την εκεχειρία «ζωντανή» μέχρι 

τη 18η Ιουλίου. Στις 22 και 23 Ιουλίου, αντάρτες του NLA ξεκίνησαν επιθέσεις στο 

Τέτοβο και σε χωριά βόρεια της πόλης όπως τα Λέσοκ, Τεάρτσε και Βράτνιτσα, τα 

οποία ήταν ως επί το πλείστο σλαβομακεδόνικα αλλά περιβάλλονταν από βάσεις 

Αλβανών. Ο NLA ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις αυτές προκλήθηκαν από τους 

Σλαβομακεδόνες ωστόσο παρατηρητές του ΟΑΣΑ υποδεικνύουν τους Αλβανούς ως 

κύριους υπαίτιους.86 

Περίπου 20.000 Σλαβομακεδόνες και Αλβανοί έσπευσαν να εγκαταλείψουν την 

ευρύτερη περιοχή του Τετόβου, μεταξύ 22 και 24 Ιουλίου, με πολλές εκατοντάδες 

από αυτούς να μεταφέρονται στα Σκόπια και να κατασκηνώνουν μπροστά στο 

Κοινοβούλιο. Ήταν η δεύτερη φορά, μέσα σε ένα μήνα, που πλήθος πολιτών  

εισέβαλλαν στον χώρο του Κοινοβουλίου και μια ακόμα καλή ευκαιρία για την 

κυβέρνηση να δείξει τα «αντί-δυτικά» της αισθήματα. Σε ομιλία του που προβλήθηκε 

στη κρατική τηλεόραση στις 24 Ιουλίου, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης 

Αντόνιο Μιλοσόσκι κατηγόρησε τους αποσταλμένους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ότι 

επιτηδευμένα έπαιρναν το μέρος των ανταρτών.87 Την ίδια μέρα ο Γκεοργκιέφσκι 
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έδωσε τελεσίγραφο στους αντάρτες να εγκαταλείψουν όλες τις περιοχές που 

κατέλαβαν από τις 5 Ιουλίου, αλλιώς θα απομακρύνονταν με τη βία. Επίσης, με 

δημόσια επιστολή προς τον Πρόεδρο Τραϊκόφσκι, ζήτησε ισχυρή στρατιωτική 

επέμβαση κατά των ανταρτών, κάτι που έτυχε μεγάλης αποδοχής του πλήθους που 

ήταν συγκεντρωμένο στο κοινοβούλιο.88 

Το απόγευμα της ίδια μέρας, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ ήρθαν σε διαπραγμάτευση  με 

τον Αλί Αχμέτι του NLA για νέα εκεχειρία (αν και η προηγούμενη βρισκόταν ακόμα σε 

ισχύ), η οποία ανακοινώθηκε δύο μέρες μετά, στις 26 Ιουλίου. Οι Ρόμπερτσον και 

Σολάνα, μετέβησαν στα Σκόπια ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο NLA 

συμφώνησε να αποσυρθεί από τις περιοχές που είχε προσφάτως καταλάβει, βόρεια 

του Τετόβου, ενώ η κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ δεσμεύτηκε ότι ο στρατός δεν θα 

προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. 89 

Το μέτωπο στο Τέτοβο παρόλα αυτά παρέμενε ανοιχτό,  με τους αντάρτες να μην 

έχουν υποχωρήσει και την πόλη να βρίσκεται ακόμα υπό τον έλεγχο τους. Ο νέος 

γύρος διαπραγματεύσεων θα έπαιρνε μέρος στο Τέτοβο, ωστόσο δυτικοί 

διπλωμάτες, βλέποντας ότι η κατάσταση στην περιοχή ήταν ακόμα εύθραυστη, 

πρότειναν να διεξαχθεί στις 28 Ιουλίου, στην πόλη Οχρίδα.90 Μικρά περιστατικά βίας 

συνέχισαν να υπάρχουν στο Τέτοβο και στις γύρω περιοχές. Αποκορύφωμα ήταν η 

ένοπλη επίθεση κατά του Υπουργού Εσωτερικών Μποσκόφσκι, κοντά στο χωριό 

Γκρούπτσιν, όταν αντάρτες «γάζωσαν» το αμάξι που τον μετέφερε, στη διαδρομή για 

να επισκεφτεί πρόσφυγες που γυρνούσαν σπίτια τους.91 

Το παραπάνω περιστατικό συνέβη στις 29 Ιουλίου, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση 

της π.Γ.Δ.Μ και Αλβανοί ηγέτες βρίσκονταν στη δεύτερη μέρα διαβουλεύσεων στην 

Οχρίδα. Η ατζέντα των διαπραγματεύσεων παρέμεινε σχεδόν ίδια, με την 

αναγνώριση της αλβανικής ως επίσημης γλώσσας να αποτελεί από τα βασικά 

θέματα των συζητήσεων. Οι διαπραγματευτές σε προσπάθεια να επιτευχθεί μια μέση  

λύση, πρότειναν να αναγνωριστεί η αλβανική ως επίσημη γλώσσα σε περιοχές που ο 

πληθυσμός των Αλβανών ήταν μεγαλύτερος του 20% του συνολικού πληθυσμού. Η 

δημιουργία δικού τους αστυνομικού σώματος ήταν ένα ακόμα από τα θέματα που 

έθεσε η αλβανική μεριά στο τραπέζι.92 

Οι διαπραγματεύσεις στις 30 Ιουλίου άρχισαν να σημειώνουν κάποια πρόοδο 

ωστόσο εμπόδια συνέχισαν να υπάρχουν. Οι δύο πλευρές ήρθαν κοντά σε 

συμφωνία για το θέμα της αναγνώρισης της αλβανικής γλώσσας ως επίσημης, όμως 

προβληματισμοί τέθηκαν ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Επίσης 

αμφιβολίες υπήρχαν κι ως προς συνθήκες που έγινε η απόπειρα δολοφονίας του 

ΥΠΕΣ Μποσκόφσκι, ενώ πολλοί Σλαβομακεδόνες εθνικιστές έδειξαν την 
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δυσαρέσκεια τους στην προσπάθεια ΝΑΤΟ και ΕΕ να φέρουν τους αντάρτες στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων.93 

Εντωμεταξύ, οι αντάρτες, εκμεταλλευόμενοι την συμφωνημένη εκεχειρία, βρήκαν την 

ευκαιρία να μετακινηθούν σε χωρία γύρω από το Τέτοβο, περικυκλώνοντας όλη την 

περιοχή, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την κυβέρνηση και δυτικούς παρατηρητές. 

Την 31 Ιουλίου κατέλαβαν μεγάλο μέρος του Τετόβου. Η κατάσταση ήταν ακόμα 

τεταμένη και η κοινή γνώμη διχασμένη. Πολλοί Σλαβομακεδόνες κατηγορούσαν το 

ΝΑΤΟ για αδράνεια και για μη επαρκή καταπολέμηση και αφοπλισμό των ανταρτών. 

Κατηγορίες σχηματίστηκαν επίσης και κατά του Μποσκόφσκι, για παράνομη 

διακίνηση οπλισμού σε διάφορες περιοχές της χώρας ενώ πολλοί δεν απέκλειαν το 

γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε πολιτικό και οικονομικό όφελος από την παράταση της 

κρίσης.  

Νέα τροπή πήρε το θέμα της αναγνώρισης της αλβανικής γλώσσας, μετα την 

παρέμβαση «δυτικών» αξιωματούχων. Με τα νέα δεδομένα, η αλβανική θα 

αναγνωριζόταν ως επίσημη γλώσσα, στις περιοχές που ο αλβανικός πληθυσμός 

ήταν μεγαλύτερος του 20% του συνολικού, ένα και εφόσον η αλβανική μεριά θα 

έκανε υποχωρήσεις στο αίτημα της για αμιγώς αλβανικά αστυνομικά τμήματα. Σε 

δηλώσεις του ο Τζείμς Πάρντιου αναγνώρισε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων 

λέγοντας: «….η γλώσσα ήταν ανέκαθεν ένα από τα δυσκολότερα θέματα προς 

διαπραγμάτευση και τώρα έχουμε και τις δύο πλευρές σε συμφωνία», για να 

συμπληρώσει ωστόσο ότι «…όλα ακόμα είναι υποθετικά μέχρι να υπάρχει συμφωνία 

για όλα τα θέματα».94 

Μία μέρα μετά, στις 2 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός Λιούπτσο Γκεοργκιέφσκι 

εξέφρασε την ελπίδα του για ευτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων, προς 

αποφυγή ενός πιθανού, με τα μέχρις στιγμής δεδομένα γενικευμένου βαλκανικού 

πολέμου. Ωστόσο δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας, ενώ 

εδάφη της χώρας ήταν ακόμη υπό των έλεγχο των ανταρτών, θα ήταν ταπεινωτική 

και ντροπιαστική για την π.Γ.Δ.Μ: «….πρέπει να πάρουμε πίσω τα χαμένα αυτά 

εδάφη, γιατί δεν μπορούμε να «κλείσουμε τα μάτια» στο γεγονός ότι συζητάμε υπό 

την απειλή των όπλων». Από τη μεριά του ο Υπουργός Εσωτερικών, ήρθε να 

συμπληρώσει απειλώντας με άμεση στρατιωτική απάντηση, εάν οι αντάρτες δεν 

υποχωρήσουν.95 

Παρόλα αυτά, Αλβανοί αντάρτες συνέχιζαν να ελέγχουν μεγάλα κομμάτια της βόρειο-

δυτικής π.Γ.Δ.Μ και οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών αποτελούσαν 

καθημερινό φαινόμενο. Την νύχτα της 3ης Αυγούστου, αντάρτες του NLA  διεξήγαγαν 

περισσότερες από 14 ένοπλες επιθέσεις κατά δυνάμεων του στρατού της π.Γ.Δ.Μ, 
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κοντά στο Τέτοβο, παίρνοντας τον έλεγχο του δρόμου που ένωνε την πόλη με το 

γειτονικό Κόσσοβο.96 

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε την Κυριακή 5 Αυγούστου όταν οι δύο πλευρές 

συμφώνησαν να προχωρήσουν σε αναδιαμόρφωση του αστυνομικού σώματος. Το 

ποσοστό εκπροσώπησης των Αλβανών στις αστυνομικές δυνάμεις της χώρας θα 

πρέπει να είναι ανάλογο του ποσοστού των Αλβανών επί του συνολικού πληθυσμού. 

Ως αντάλλαγμα η κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ θα διατηρήσει τον έλεγχο της αστυνομίας. 

Συμφωνήθηκε επίσης η συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων τρίτων χωρών, για την 

επίβλεψη και υποστήριξη της αναδιαμόρφωσης του σώματος . Η συμφωνία 

προέβλεπε επίσης, μέτρα για την ευρύτερη χρήση της αλβανικής γλώσσας στο 

δημόσιο τομέα, ενώ τέθηκε και το κατώτερο όριο ψήφων των μειοψηφιών για την 

ψήφιση νόμων στο κοινοβούλιο.97 

Ενώ οι διαπραγματεύσεις στην Οχρίδα συνεχίζονταν με σταθερά βήματα προόδου, 

ένα γεγονός ήρθε για να ταράξει ακόμα περισσότερο τις ισορροπίες και να θέσει σε 

αμφισβήτηση την συμφωνία. Στις 7 Αυγούστου πέντε Αλβανοί σκοτώθηκαν, ανάμεσα 

στους οποίους κι ένας διοικητής του NLA, σε έφοδο της αστυνομίας σε σπίτι, σε 

αλβανική γειτονιά της πρωτεύουσας, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες, ετοίμαζαν 

επίθεση στην πόλη των Σκοπίων, ενώ στο σπίτι βρέθηκε και κατασχέθηκε βαρύς 

οπλισμός.98 Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, 5 άνδρες-μέλη του NLA 

σκοτώθηκαν και περίπου 30 συνελήφθησαν. Η ομάδα αυτή σχεδίαζε να επιτεθεί σε 

αστυνομικούς αξιωματούχους στα Σκόπια.99100101 

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ως άκρως επιτυχημένη από τον Υπουργό 

Εσωτερικών, ωστόσο  οι Αλβανοί αντάρτες απάντησαν άμεσα, μέσα σε διάστημα 48 

ωρών, σκοτώνοντας 18 Σλαβομακεδόνες στρατιώτες σε ενέδρες που έστησαν, ενώ 5 

Σλαβομακεδόνες εργάτες απήχθησαν και κακοποιήθηκαν. Σλαβομακεδόνες 

αξιωματούχοι, ενημέρωσαν «Δυτικούς» διπλωμάτες ότι θα ξεκινήσουν μαζική 

στρατιωτική επιχείρηση αντιποίνων. Δήλωσαν επίσης ότι θα υπογράψουν την 

συμφωνία ειρήνης στις 13 Αυγούστου, εάν κι εφόσον η διεθνής κοινότητα δεν 

στεκόταν εμπόδιο στην επίθεση αυτή. Δεν μπορούσαν να υπογράψουν την 

συμφωνία αυτή χωρίς να έχουν επιδείξει την δύναμη και την υπεροχή τους στο πεδίο 

της μάχης. Οποιαδήποτε απόπειρα των «δυτικών» να αποτρέψουν το χτύπημα δεν 

έφερε αποτέλεσμα. 

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν δύο μέρες μετά και διήρκεσαν όλο το σαββατοκύριακο μεταξύ 

11-12 Αυγούστου, τόσο από αέρος όσο και στη ξηρά. Αεροπλάνα κι ελικόπτερα, 

προσφάτως επισκευασμένα στην Ουκρανία, χτυπούσαν θέσεις του NLA και 

παρείχαν κάλυψη στις χερσαίες επιχειρήσεις στο Τέτοβο και στις περιοχές γύρω από 

αυτό, ενώ ένα δεύτερο μέτωπο άνοιξε στην Ραντούσα, στα σύνορα με το Κόσσοβο.  
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Οι έντονες συγκρούσεις, δεν απέφεραν σημαντικές αλλαγές στον έλεγχο των 

εδαφών, ενώ ούτε οι απώλειες των δύο πλευρών ήταν μεγάλες. Ωστόσο υπήρξαν 

σημαντικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν γεγονότα και υπολογισμούς 

σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Πρώτον, ήταν πλέον προφανές ότι ο NLA 

υποστηριζόταν και εφοδιαζόταν από το Κόσσοβο σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από 

πριν. Δεύτερον, σύμφωνα με ενδείξεις, ο NLA  δεν ήταν πια ενωμένος ενώ μια νέα 

οργάνωση (πιθανότατα αντίπαλη) άρχισε να αναδύεται102. Η ύπαρξη μια δεύτερης 

οργάνωσης από το Κόσσοβο, θα μπορούσε να στηρίξει τους ισχυρισμούς της 

κυβέρνησης της π.Γ.Δ.Μ, ότι, τουλάχιστον εν μέρει, η κρίση των τελευταίων μηνών 

προήλθε και υποκινήθηκε από το Κόσσοβο. Τέλος, όπως αποδεδείχθηκε, η 

ανταπόκριση και η συμπαράσταση προς τους αντάρτες του ΝLA, δεν ήταν ίδια όπως 

συνέβη το 1999 στο Κοσσόβου σε αντίστοιχη περίπτωση. Η πλειοψηφία των 

Αλβανών πολιτών της π.Γ.Δ.Μ δεν πήρε τα όπλα για να επιτεθεί στους γείτονες 

της.103  

Στις 12 Αυγούστου του 2001, μία μέρα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας στην 

Οχρίδα, η κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ συμφώνησε σε νέα εκεχειρία με τους αντάρτες 

υπό την εποπτεία του ΝΑΤΟ. 

 

Η Συμφωνία-Πλαίσιo της Οχρίδας. 

 
Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις διάρκειας εβδομάδων, πολλές παλινδρομήσεις 

και με τις συγκρούσεις να μαίνονται μέχρι την τελευταία στιγμή, οι ασφυκτικές πιέσεις 

των δυτικών, υποχρέωσαν  τα δύο συμβαλλόμενα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία 

η οποία υπογράφτηκε στις 13 Αυγούστου του 2001 στην Οχρίδα, από εκπροσώπους  

των τεσσάρων κυρίων κομμάτων της π.Γ.Δ.Μ.  Την πλευρά των Σλαβομακεδόνων 

εκπροσωπούσαν ο Πρωθυπουργός Γκεοργκιέφσκι και ο Πρόεδρος Τραϊκόφσκι και οι 

δύο του VMRO-DPMNE και ο πρώην Πρωθυπουργός Τσερβενκόφσκι του SDSM. 

Την πλευρά των Αλβανών της π.Γ.Δ.Μ εκπροσωπούσαν οι Ιμέρι του PDP και 

Τζαφέρι του DPA.104105 Παρότι ο NLA δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και 

επομένως δεν δεσμευόταν τυπικώς να τηρήσει την συμφωνία, είχε υποσχεθεί σε 

δυτικούς αξιωματούχους, ότι θα τη σεβαστεί και ότι θα παραδώσει τα όπλα.106 

                                                           
102

 Πρόκειται για μία άγνωστη μέχρι εκείνη την στιγμή οργάνωση με τον όνομα «Αλβανικός Εθνικός 
Στρατός» (ΑΝΑ), η οποία δημοσίευσε δελτίο τύπου σε όλα τα ΜΜΜ του Κοσσόβου, αναλαμβάνοντας 
ευθύνη για την δολοφονία τριών Σέρβων αστυνομικών στις 3 Αυγούστου 2001, στο χωριό 
Μούχοβατς της νότιας Σερβίας. Ο ΑΝΑ περιγράφει τον στόχο του ως «παν-αλβανικόό πόλεμο για την 
ένωση όλων των Αλβανών σε μια Αλβανία. Η ίδια οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για τον θάνατο των 
18 Σλαβομακεδόνων στρατιωτών σε ενέδρες που έστησαν στις 8 και 9 Αυγούστου. 
103 ICG Balkans Briefing Paper, «Macedonia»: War on Hold, 15 Αυγούστου 2001, σελ. 2-3 
104

 Σταύρος Λυγερός, Εν Ονόματι της Μακεδονίας- Ο διπλωματικός πόλεμος για το όνομα, Εκδοτικός 
Οίκος  Α. Α. Λιβάνη, 2008, σελ.255 
105 ICG Balkans Briefing Paper, «Macedonia»: War on Hold, 15 Αυγούστου 2001, σελ.4  
106

 Σταύρος Λυγερός, Εν Ονόματι της Μακεδονίας- Ο διπλωματικός πόλεμος για το όνομα, Εκδοτικός 
Οίκος  Α. Α. Λιβάνη, 2008, σελ.256 



 
 

~ 36 ~ 
 

 Οι Γκεοργκιέφσκι και Τραϊκόφσκι είδαν τις διαπραγματεύσεις ως ένα «παιχνίδι» 

όπου ο παραμικρός συμβιβασμός θα οδηγούσε στην διάσπαση της χώρας ενώ ο πιο 

μετριοπαθής Τσερβενκόφσκι πίστευε ότι κάποιες μικρές αλλαγές στο Σύνταγμα ήταν 

απαραίτητες για να αποτραπεί ένας πιθανός γενικευμένος εμφύλιος πόλεμος. Τέλος 

οι δυο Αλβανοί εκπρόσωποι είδαν τις διαπραγματεύσεις ως μία καλή ευκαιρία για 

δραστικές αλλαγές προς όφελος της αλβανικής μειονότητας.107 Σε γενικά επίπεδα, οι 

Αλβανοί διαπραγματευτές πέτυχαν διεύρυνση των δικαιωμάτων τους, ενώ οι 

Σλαβομακεδόνες, περιόρισαν όσο το δυνατόν, την διάβρωση του πολιτικού και 

κοινωνικού τους στάτους. Και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν την συμφωνία μη-

ικανοποιητική ωστόσο με καλές προοπτικές εάν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη την 

τηρήσουν. 

«Τα παρακάτω σημεία αποτελούν ένα συμφωνημένο πλαίσιο για την διασφάλιση του 

μέλλοντος της δημοκρατίας της π.Γ.Δ.Μ και της δημιουργίας στενότερων σχέσεων 

μεταξύ της π.Γ.Δ.Μ και  της Ευρω-Ατλαντικής κοινότητας. Το Πλαίσιο αυτό προωθεί   

την ειρηνική και αρμονική εξέλιξη της κοινωνίας, σεβόμενο ταυτόχρονα την εθνική 

ταυτότητα και τα συμφέροντα όλων των πολιτών της π.Γ.Δ.Μ».108 

Οι βασικές αρχές της Συμφωνίας-Πλαισίου της Οχρίδας είναι οι εξής: 

I. «Η χρήση βίας για πολιτικούς σκοπούς απορρίπτεται εντελώς και άνευ όρων. 

Μόνο ειρηνικές πολιτικές λύσεις μπορούν να εξασφαλίσουν ένα σταθερό και 

δημοκρατικό μέλλον για την π.Γ.Δ.Μ». 

II. «Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της π.Γ.Δ.Μ και ο ενωτικός 

χαρακτήρας του Κράτους, είναι απαραβίαστα και πρέπει να διατηρηθούν. Δεν 

υπάρχουν εδαφικές λύσεις για εθνικά ζητήματα». 

III. «Ο πολυεθνικός χαρακτήρας της κοινωνίας της π.Γ.Δ.Μ πρέπει να διατηρηθεί 

και να αντικατοπτρίζεται στη δημόσια ζωή». 

IV. «Ένα μοντέρνο δημοκρατικό κράτος….πρέπει να διασφαλίζει συνεχώς ότι το 

Σύνταγμα του θα καλύπτει πλήρως της ανάγκες όλων των πολιτών του….» 

V. «Η ανάπτυξη τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη για να ενθαρρυνθεί η 

συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή…..»109                       

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν σε παύση των εχθροπραξιών: 

«Τα συμβαλλόμενα μέρη υπογραμμίζουν την σημασία των δεσμεύσεων της 5ης 

Ιουλίου του 2001.Πρέπει να υπάρξει ολική παύση των εχθροπραξιών, ολικός και 

εθελούσιος αφοπλισμός των αλβανικών ένοπλων ομάδων και ολική και εθελούσια 

διάλυση τους. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η απόφαση του ΝΑΤΟ να βοηθήσει αυτό το 

γενικό πλαίσιο απαιτεί την γενική και άνευ όρων εκεχειρία, την συμφωνία για πολιτική 

λύση των προβλημάτων της χώρας, την δέσμευση των ένοπλων ομάδων για 
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εθελούσιο αφοπλισμό και την αποδοχή από όλα τα μέρη των όρων και των 

περιορισμών κάτω από τους οποίους θα λειτουργήσει το ΝΑΤΟ».110 

Τα επίμαχα ζητήματα των διαπραγματεύσεων επιλύθηκαν όπως παρακάτω: 

 

I. Η χρήση της αλβανικής γλώσσας: 

 

Ως επίσημη γλώσσα της π.Γ.Δ.Μ εξακολουθούν να αναγνωρίζονται τα 

σλαβομακεδονικά. Ωστόσο «οποιαδήποτε άλλη γλώσσα που ομιλείται από 

τουλάχιστον το 20% του συνολικού πληθυσμού, αποτελεί επίσης επίσημη 

γλώσσα». Συμφωνήθηκε ότι η αλβανική γλώσσα μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

επίσημη, σε δήμους και περιοχές που ο αλβανικός πληθυσμός υπερβαίνει το 

20% του συνολικού. Η αλβανική γλώσσα θα μπορεί να χρησιμοποιείται 

επίσης για την επικοινωνία με τους πολιτικούς αντιπροσώπους, μπορεί να 

ομιλείται στο Κοινοβούλιο και σε κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ωστόσο τα 

σλαβομακεδονικά θα είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους τόσο σε τοπικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

 

II. Η αναλογική εκπροσώπηση των Αλβανών της π.Γ.Δ.Μ: 

 

Η απασχόληση των εθνικών μειονοτήτων στον δημόσιο τομέα θα είναι 

ανάλογη του ποσοστού τους επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας, με 

βάση την τελευταία  απογραφή. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα το ποσοστό 

των Αλβανών στις αστυνομικές δυνάμεις θα αυξηθεί δραματικά, ενώ οι 

τοπικές αρχές θα έχουν πλέον επιρροή στη επιλογή των διοικητών των 

τοπικών αστυνομικών τμημάτων. Οι τοπικοί διοικητές της αστυνομίας θα 

εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο κάθε περιοχής, μέσα από μια λίστα 

τριών ατόμων που θα έχουν προταθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Επίσης συμφωνήθηκε να ενταχθούν στις αστυνομικές δυνάμεις της χώρας 

επιπλέον 500 Αλβανοί δόκιμοι, πέρα των 500 που είχαν ήδη συμφωνηθεί σε 

συμφωνία των ΗΠΑ με την π.Γ.Δ.Μ. 

 

III. Η ψηφοφορία των εθνικών μειονοτήτων στην βουλή: 

 

Στο μέλλον όλα τα νομοθετικά πλαίσια που θα αφορούν την «γλώσσα» και 

τον «πολιτισμό» θα απαιτούν τις ψήφους της πλειοψηφίας, των 2/3, των 

κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του ½  

των εκπροσώπων των εθνικών μειονοτήτων της χώρας. Οι Αλβανοί 

διαπραγματευτές «πάλεψαν» για αυτήν την αλλαγή, καθώς μέχρι τότε, 

καταλαμβάνοντας μόνο τις 24 από τις 120 έδρες του κοινοβουλίου, 

οποιαδήποτε ρύθμιση και νομοθεσία μπορούσε να «περάσει» χωρίς καμία 
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δική τους ψήφος να είναι απαραίτητη. Επιπλέον οι Αλβανοί διαπραγματευτές 

επέμειναν, η μεταρρύθμιση αυτή να αφορά ψηφοφορίες για οποιεσδήποτε 

συνταγματικές τροποποιήσεις και προσθήκες, με τους Σλαβομακεδόνες να 

αντιτείνουν και να προτείνουν την χρήση του νέου αυτού μηχανισμού μόνο σε 

θέματα που αφορούν τις εθνικές σχέσεις στο εσωτερικό της χώρας, όπως την 

τοπική αυτοδιοίκηση, την χρήση της γλώσσας και των εθνικών συμβόλων. 

 

IV.  Ο ρόλος και η θέση της σλαβομακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας: 

 

Το όνομα της σλαβομακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, παρέμεινε στο 

άρθρο 19 του Συντάγματος, ωστόσο η Ισλαμική Κοινότητα και η Ρωμαιο-

Καθολική Εκκλησία καθώς και οι άλλες θρησκευτικές κοινότητες θα 

αναφέρονται επίσης. «…Η σλαβομακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ισλαμική 

Θρησκευτική Κοινότητα της π.Γ.Δ.Μ, η Καθολική Εκκλησία και άλλες 

Θρησκευτικές κοινότητες και ομάδες, είναι ανεξάρτητες και χωριστές από το 

κράτος και ίσες απέναντι στον νόμο……». Οι Αλβανοί διαπραγματευτές 

επιδίωξαν με επιμονή αυτήν την τροποποίηση έτσι ώστε να περιοριστεί η 

ειδική μεταχείριση και θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας από το κράτος. 

 

V. Η προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς και χρήση εθνικών συμβόλων: 

 

Τροποποίηση συμφωνήθηκε στο άρθρο 56 του Συντάγματος που αφορά την 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά από πρόταση της Αλβανικής 

μεριάς η φράση «..του σλαβομακεδονικού λαού» θα διαγραφεί έτσι ώστε το 

άρθρο να ορίζει: « Το κράτος θα εγγυάται την προστασία της πολιτιστικής 

ταυτότητας και κληρονομιάς της π.Γ.Δ.Μ». Επίσης αναγνωρίζεται το δικαίωμα 

σε κάθε εθνική μειονότητα να εκφράσει και να προάγει την εθνική της 

ταυτότητα και χρησιμοποιήσει τα δικά της σύμβολα: « Με σεβασμό στα 

εμβλήματα, δίπλα στο έμβλημα της π.Γ.Δ.Μ, δίνεται η ελευθερία στις τοπικές 

αρχές να τοποθετούν  μπροστά από δημόσια κτήρια εμβλήματα που να 

υποδεικνύουν την ταυτότητα της κοινότητας που έχει την πλειοψηφία στον 

εκάστοτε δήμο…»  

 

VI. Το «Συμβούλιο Διεθνοτικών Σχέσεων»: 

 

To «Συμβούλιο Διεθνοτικών Σχέσεων» υπήρχε ήδη, ωστόσο αγνοούνταν 

καθώς η συμμετοχή της Αλβανικής μειονότητας δεν ήταν σημαντική. Οι 

Αλβανοί διαπραγματευτές συμφώνησαν το συμβούλιο να αποτελείται στο 

εξής από εφτά Σλαβομακεδόνες, εφτά Αλβανούς και πέντε εκπροσώπους των 

άλλων εθνοτήτων. Το «Συμβούλιο» θα διευθετεί ζητήματα που θα αφορούν 

τις σχέσεις μεταξύ των εθνικών κοινοτήτων της χώρας και οι αποφάσεις θα 

απαιτούν την ψήφο του 2/3 των συμμετεχόντων. 

 

VII. Το προοίμιο του Συντάγματος: 

 

Το «προβληματικό» και «αμφιλεγόμενο» προοίμιο του Συντάγματος της 

π.Γ.Δ.Μ το οποίο περιλαμβάνει την φράση «…πάροχος ασφάλειας και κοινή 

πατρίδα για το σλαβομακεδονικό λαό μαζί με τις εθνότητες που ζουν στην 
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π.Γ.Δ.Μ» πρόκειται να αντικατασταθεί με τη συνταγματική διακήρυξη της 

ιστορικής «γένεσης» του κράτους της π.Γ.Δ.Μ, το οποίο δίνει έμφαση στον 

πολιτικό και αστικό χαρακτήρα της κοινωνίας της π.Γ.Δ.Μ.111112 

    

VIII. Η εφαρμογή της συμφωνίας: 

 

Το Άρθρο Γ’ της συμφωνίας oρίζει ότι «Η Συμφωνία-Πλαίσιο» της 13ης 

Αυγούστου, πρέπει να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο της π.Γ.Δ.Μ, από την 

πλειοψηφία (2/3) των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, μέσα σε 45 μέρες, 

ενώ την ίδια χρονική περίοδο θα υιοθετηθεί νέος νόμος που θα αφορά την 

αποκέντρωση της τοπικής κυβέρνησης. Τέλος το ίδιο Άρθρο δεσμεύει την 

π.Γ.Δ.Μ να προχωρήσει σε νέα απογραφή πληθυσμού, υπό διεθνή 

επιτήρηση, τον Οκτώβριο του 2001, καθώς και να διεξάγει εκλογές τον 

Ιανουάριο του 2002 με την βοήθεια και υποστήριξη διεθνών θεσμών.113 

 

Η εφαρμογή της συμφωνίας. 
 

Μετά την υπογραφή της «Συμφωνίας-Πλαισίουυ» της Οχρίδας, Σλαβομακεδόνες και 

Αλβανοί είχαν τελείως διαφορετική άποψη τόσο για την συμφωνία καθαυτή, όσο και 

για την εφαρμογή της και τις προσδοκίες από αυτή. Από την πλευρά των 

Σλαβομακεδόνων, οι  πιο εθνικιστές πολιτικοί ηγέτες κατηγόρησαν την Δύση ότι 

υποστήριζε τον σκοπό των ανταρτών. Ο Πρωθυπουργός της π.Γ.Δ.Μ Γκεοργκιέφσκι, 

χαρακτήρισε την συμφωνία ντροπιαστική, καθώς κατά την διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων και της υπογραφής της, πολλά από τα εδάφη της χώρας 

βρίσκονταν ακόμα υπό τον έλεγχο των ανταρτών, ενώ θεώρησε ταπεινωτικούς τους 

όρους της συμφωνίας αφοπλισμού, λόγω του ότι ο αριθμός των όπλων που 

συμφωνήθηκε να συλλεχθούν ήταν πολύ μικρός. Από την αλβανική πλευρά, ο 

αποκλεισμός του NLA  από τις διαπραγματεύσεις, θεωρήθηκε ότι θα υπονομεύσει 

την συμφωνία, ενώ δυτικοί παρατηρητές αμφέβαλλαν ότι η επιχείρηση αφοπλισμού 

θα εμποδίσει τους αντάρτες την πρόσβαση και απόκτηση νέων όπλων στο μέλλον. 

Μετά από μακροσκελείς συζητήσεις, το κοινοβούλιο της π.Γ.Δ.Μ , δήλωσε την αρχική 

του υποστήριξη στην «Συμφωνία-Πλαίσιοο», στις 6 Σεπτεμβρίου, ύστερα από 

ψηφοφορία ( 91 προς 112), ενώ στις 13 Σεπτεμβρίου, με την ολοκλήρωση της 2ης 

από τις 3 φάσεις του αφοπλισμού των ανταρτών από το ΝΑΤΟ, άρχισαν οι 

συζητήσεις για την αναδιαμόρφωση του Συντάγματος. Μετά την ολοκλήρωση της 

συγκομιδής των όπλων το Κοινοβούλιο υποτίθεται ότι θα έπρεπε να εγκρίνει, με 
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ψηφοφορία, όλο το πακέτο των μεταρρυθμίσεων, στις 27 Σεπτεμβρίου, ωστόσο 

εξελίξεις οδήγησαν στην καθυστέρηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.114 

Πολλοί κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι υποστήριξαν την διεξαγωγή δημοψηφίσματος 

ώστε να αποφασίσουν οι πολίτες της π.Γ.Δ.Μ την εφαρμογή ή όχι αυτών που όριζε η 

συμφωνία της Αχρίδας, με τους Δυτικούς να μην συμφωνούν με αυτήν την 

πρωτοβουλία, φοβούμενοι ότι θα ενθαρρύνει τους αντάρτες να επιστρέψουν στα 

όπλα, ενώ ο Γενικός-Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Λόρδος Ρόμπερτοσν. την χαρακτήρισε 

καταστροφική. Από την άλλη, κύρια ανησυχία της αλβανικής μεριάς ήταν η 

παραχώρηση αμνηστίας στα πρώην μέλη του NLA. Ο Πρόεδρος Τραϊκόφσκι 

δεσμεύτηκε να παραχωρήσει αμνηστία τον Αύγουστο χωρίς ωστόσο να 

συμπεριληφθεί αυτός ο όρος στην συμφωνία. Στις 8 Οκτωβρίου η κυβέρνηση 

υποστήριξε την δέσμευση του Προέδρου, ωστόσο πολλοί πολιτικοί, μαζί με τον 

Πρωθυπουργό Γκεοργκιέφσκι, αντιτέθηκαν στην παραχώρηση αμνηστίας στους,  

όπως τους χαρακτήρισαν, «τρομοκράτες», ειδικά τους τελευταίου μήνες πριν τις 

εκλογές του Ιανουαρίου του 2002. Την 31η Οκτωβρίου, όλες οι πολιτικές παρατάξεις 

δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν στις συμφωνημένες τροποποιήσεις, με τον 

Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο Άντοφ να εκφράζει την αισιοδοξία του ότι το 

κοινοβούλιο θα εγκρίνει όλο το πακέτο μέχρι τις 12 Νοεμβρίου.115 

 

Η Επιχείρηση Απαραίτητης Συγκομιδής. 
 

Η υπογραφή της «Συμφωνίας της Οχρίδας» ήταν η βασική προϋπόθεση που έθεσε 

το ΝΑΤΟ, προκειμένου να στείλει στην π.Γ.Δ.Μ στράτευμα 3.500 αντρών για να 

συλλέξει τα όπλα των Αλβανών ανταρτών. Ωστόσο ακόμα και η συμφωνία που 

υπογράφτηκε μια μέρα μετά, στις 14 Αυγούστου,  μεταξύ ΝΑΤΟ και NLA, για τον 

αφοπλισμό των αντάρτικων ομάδων, δεν σήμαινε την αυτόματη απόβαση του των 

νατοϊκών δυνάμεων. Την τελική απόφαση θα είχε το «Βόρειο-Ατλαντικό Συμβούλιο» 

(NAC).  Εφόσον αποφασιζόταν, η απόβαση μέσα σε δύο μέρες και θα 

ολοκληρωνόταν δέκα με δεκατέσσερις μέρες μετά. Αυτό προϋπόθεται ωστόσο την 

ολική παύση πυρός μεταξύ των αντίπαλων πλευρών.116 

Ο ηγέτης του NLA Αλί Αχμέτι, συμφώνησε με το ΝΑΤΟ, να παραδώσει τα όπλα, με 

προϋπόθεση την παραχώρηση πλήρους αμνηστίας. Συμφωνήθηκε επίσης ο αριθμός 

των όπλων που θα παραδοθούν να φτάνει τις 2.000. Από την μεριά των 

Σλαβομακεδόνων, ο Πρόεδρος Μπόρις Τραϊκόφσκι με δηλώσεις του διαβεβαίωσε ότι 

δεν θα ασκηθεί δίωξη και θα παραχωρηθεί αμνηστία στους αντάρτες, εκτός από 

αυτούς που θα παραπεμφθούν στο στον ΟΗΕ για εγκλήματα πολέμου.117 Έντονη 

                                                           
114

CRS Report for Congress, «Macedonia»: Country Background and Recent Conflict, 7 Νοεμβρίου 
2001, σελ.10-11 
115

Ο.Π 
116

ICG Balkans Briefing Paper, «Macedonia»: War on Hold, 15 Αυγούστου 2001, σελ.6 
117

 Ian Jeffries, The Former Yugoslavia at the Turn of the Twenty-First Century: A Guide to the 
Economies  in Transition, Routledge, 2003, σελ. 320 



 
 

~ 41 ~ 
 

σύγκρουση που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Τετόβου στις 14 Αυγούστου 

έδειξε ωστόσο ότι η εκεχειρία ήταν ακόμα ρευστή και ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επενέβαινε 

στη χώρα εάν δεν διασφαλιζόταν ότι οι συνθήκες θα ήταν ομαλές και ασφαλείς για τα 

στρατεύματα του. Η κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ ενέκρινε και επίσημα την παραχώρηση 

αμνηστίας στους αντάρτες, με την προϋπόθεση ότι όσοι δεν συμμορφωθούν και δεν 

παραδώσουν τον οπλισμό τους, θα παραπεμφθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 

για την πρώην Γιουγκοσλαβία. 

Η «Επιχείρηση Απαραίτητης Συγκομιδής» του ΝΑΤΟ θα διεξαγόταν σε τρεις φάσεις: 

I. Την προετοιμασία και απόβαση, κατά την διάρκεια των οποίων θα πρέπει να 

διευθετηθεί με την π.Γ.Δ.Μ ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων 

συμπεριλαμβανομένου και του Status of Forces Agreement (συμφωνία που 

καθορίζει τα δικαιώματα και τα προνόμια ξένου προσωπικού στη χώρα που 

το φιλοξενεί, στα πλαίσια μιας ευρύτερης συμφωνίας). 

 

II. Την συλλογή όπλων και πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης 

λήψης, την προσωρινή αποθήκευση και την ασφαλή μεταφορά τους. 

 

III. Την επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης της τελικής καταστροφής όλων των 

όπλων και πυρομαχικών που συλλέχτηκαν, και την ασφαλή αναχώρηση των 

νατοϊκών στρατευμάτων.118 

 

Επίσης συμφωνήθηκε η στρατηγική λήξης των εχθροπραξιών , με τους Αλβανούς 

αντάρτες να παραδίδουν τον οπλισμό τους και να διαλύονται εθελούσια και η 

στρατηγική αναδιαμόρφωσης, με την κυβέρνηση να υιοθετεί μια σειρά 

συνταγματικών τροποποιήσεων καθώς και νόμους που θα παραχωρούν 

περισσότερα δικαιώματα στην αλβανική μειονότητα, και αμνηστία στους αντάρτες 

που αφοπλίστηκαν. 

I. Με τη συγκομιδή του 1/3 των όπλων, ο Πρόεδρος της π.Γ.Δ.Μ θα αιτηθεί την 

έναρξη της διαδικασίας για τις συνταγματικές τροποποιήσεις, τις οποίες το  

κοινοβούλιο θα καλεστεί να εγκρίνει ή όχι με ψηφοφορία. 

 

II. Με τη συγκομιδή των 2/3 των όπλων, το κοινοβούλιο θα υπερψηφίσει τις 

προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις.  

 

III. Με την ολοκλήρωση της συγκομιδής, στις 27 Σεπτεμβρίου, 45 μέρες μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας, το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει όλο το νομοθετικό 

πακέτο. 

Ωστόσο δεν προβλέφθηκε κάποιο αυστηρό χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο ο 

Πρόεδρος της π.Γ.Δ.Μ θα παραχωρήσει αμνηστία στους αντάρτες του NLA.119 

Στις 15 Αυγούστου το ΝΑΤΟ έστειλε στην π.Γ.Δ.Μ, μια μικρή μονάδα στρατιωτών για 

να ανιχνεύσει την κατάσταση και αν ελέγξει εάν η εκεχειρία τηρούταν από όλες τις 
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μεριές. Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν εκ νέου με τον NLA για τον αριθμό 

των όπλων που θα συλλεχθούν, διευκρινίζοντας ότι θα πρόκειται μόνο για όπλα που 

θα παραδοθούν εθελούσια. Ο ειδικός απεσταλμένος του ΝΑΤΟ, Πίτερ Φέιθ 

παρέδωσε επίσης στον Πρόεδρο της π.ΓΔ.Μ γραπτή δήλωση του ηγέτη του NLA Αλί 

Αχμέτι, με την οποία «αποδέχεται την αποστρατικοποίηση». Τότε ήταν που ο 

Πρόεδρος Τραϊκόφσκι ανακοίνωσε την υποστήριξη του για την παραχώρηση 

αμνηστίας στα μέλη του NLA (εκτός αυτών που κατηγορούνταν για εγκλήματα 

πολέμου), δίνοντας τους ταυτόχρονα και την δυνατότητα να έπα-ενσωματωθούν 

στην κοινωνία της π.Γ.Δ.Μ.  

Η επίσημη απόβαση των νατοϊκών δυνάμεων ξεκίνησε την 21η Αυγούστου, παρότι 

ανταλλαγές πυρών και μικροσυγκρούσεις συνεχίζονταν στην ευρύτερη περιοχή του 

Τετόβου. Την ίδια μέρα ωστόσο έλαβε μέρος ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα γεγονότα 

των τελευταίων εβδομάδων, η καταστροφή ενός μοναστηρίου του 14ου αιώνα στο 

Λεσόκ, βόρεια του Τετόβου, ενός χωριού το οποίο βρισκόταν υπό τον έλεγχο του 

NLA από τις 5 Ιουλίου. Δυνάμεις ασφαλείας και ΜΜΕ κατηγόρησαν τον ΝLA, ενώ ο 

Αρχιεπίσκοπος της σλαβομακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας χαρακτήρισε την 

ενέργεια αυτή αποτρόπαιη κάνοντας έκκληση στη διεθνή κοινότητα να 

«….σταματήσει αυτούς τους «διαβολικούς» ανθρώπους». 120Από την μεριά του ο 

διοικητής του NLA Μουτζίν Αλιού, αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη.121122 

Παρ όλες τις τελευταίες εξελίξεις το ΝΑΤΟ ενέκρινε την απόβαση 3.500 στρατιωτών, 

ενώ η «συγκομιδή των όπλων» θα άρχιζε σύντομα. Στις 26 Αυγούστου, ανατινάχτηκε 

ξενοδοχείο που ανήκε σε Σλαβομακεδόνες, στο χωριό Τσέλοπεκ, με δύο ανθρώπους 

να χάνουν την ζωή τους, ενώ νωρίτερα την ίδια μέρα νεαροί Σλαβομακεδόνες 

πέταξαν βαριά αντικείμενα σε διερχόμενο νατοϊκό όχημα σκοτώνοντας έναν Βρετανό 

στρατιώτη. Παρόλα αυτά, μια μέρα μετά, στις 27 Αυγούστου, ξεκίνησε η επιχείρηση 

συγκομιδής των όπλων, με 1.210 όπλα να συλλέγονται μέσα στην πρώτη εβδομάδα. 

Οι νατοϊκές αρχές ωστόσο δήλωσαν, ότι η επιχείρηση θα διακοπεί μέχρι το 

κοινοβούλιο της π.Γ.Δ.Μ να εγκρίνει την πρώτη φάση των διαδικασιών για την 

τροποποίηση του Συντάγματος, όπως όριζε η συμφωνία τη; 13ης Αυγούστου. Στις 6 

Σεπτεμβρίου, το Κοινοβούλιο της π.Γ.Δ.Μ ψήφισε υπέρ της έναρξης των 

διαδικασιών, για τις συνταγματικές τροποποιήσεις, με πλειοψηφία μεγαλύτερη των 

προαπαιτούμενων 2/3 και μία μέρα μετά στις 7 Αυγούστου, η συγκομιδή των όπλων 

ξαναρχίζει.123 Στις 13 Σεπτεμβρίου, οι νατοϊκές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχαν συλλέξει 

πάνω από τα 2/3 του οπλισμού των ανταρτών, περίπου 2480 από τα συμφωνημένα 

3.300 όπλα. Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης, περισσότερα από 3.300 όπλα 

είχαν συλλεχθεί και η επιχείρηση τερματίστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, με τα νατοϊκά 

στρατεύματα να αποχωρούν από την χώρα μετά από δύο βδομάδες. Οι ηγέτες του 
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NLA από την άλλη, ισχυρίστηκαν ότι διέταξαν την διάλυση των δυνάμεων τους, στις 

27 Σεπτεμβρίου.124 

 

Εκτεταμένη Στρατιωτική Παρουσία. 
 

Από την έναρξη της «Απαραίτητης Συγκομιδής», πολλοί παρατηρητές εξέφρασαν τις 

ανησυχίες τους για ένα ενδεχόμενο κενό ασφαλείας που θα δημιουργηθεί στην 

περιοχή, μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση των νατοϊκών δυνάμεων. Οι 

περιοχές με ισχυρή παρουσία του NLA δεν θα μπορούν να προστατευτούν εύκολα 

με αποτέλεσμα οι μειονότητες των Σλαβομακεδόνων να μείνουν απομονωμένες και 

απροστάτευτες. Σύμφωνα με αναφορές του ΟΗΕ, μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας στις 13 Αυγούστου μεγάλος αριθμός Σλαβομακεδόνων εγκατέλειψαν τις 

περιοχές τους. με το φαινόμενο να παρατηρείται ακόμα και στο Τέτοβο, με κατοίκους 

να μετακινούνται σε άλλες περιοχές της πόλης όπου θα ένιωθαν πιο ασφαλείς. Ο 

φόβος επανέναρξης των ένοπλων συγκρούσεων μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και 

ανταρτών υπέδειξε την ανάγκη εκτεταμένης στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή125 

Σε αντίθεση με αυτές τις ανησυχίες, το ΝΑΤΟ έκανε ξεκάθαρο το αυστηρό 

χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης συγκομιδής όπλων, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι 

δεν υπήρχαν σχέδια για εκτεταμένη επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης στην 

περιοχή. Πολλοί εκπρόσωποι της κυβέρνησης της π.ΓΔ.Μ αντιτάθηκαν επίσης σε 

ένα τέτοιο ενδεχόμενο, φοβούμενοι ότι μια παρατεταμένη παρουσία νατοϊκών 

δυνάμεων στη περιοχή ίσως να εμπόδιζε τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας από το 

να διεκδικήσουν εδάφη που πλέον ήλεγχε ο NLA, ενώ θα μπορούσε να οδηγήσει και 

σε «κρυσταλλοποίηση» των εδαφικών διαιρέσεων.126 Οι Αλβανοί ηγέτες από την 

μεριά τους, συμπεριλαμβανομένων των Ιμέρι και Τζαφέρι, δήλωσαν ότι ήταν θετικοί 

σε ενδεχόμενο παρατεταμένης νατοϊκής παρουσίας στην περιοχή αν και αυτό θα 

συνεπαγόταν επιστροφή Σλαβομακεδόνων αστυνομικών σε περιοχές που δεν ήταν 

παρόντες για αρκετά χρόνια.127 

Οι Αλβανοί της π.Γ.Δ.Μ χρειάζονταν μια διεθνή παρουσία στην περιοχή που θα τους 

παρείχε ασφάλεια από την κακομεταχείριση των αστυνομικών δυνάμεων και την 

απειλή παραστρατιωτικών ομάδων. Οι Σλαβομακεδόνες από την μεριά τους 

ζητούσαν κάποια διεθνή παρουσία που θα τους εξασφάλιζε την ασφαλή επιστροφή 

στις περιοχές τους, που εγκατέλειψαν κατά την διάρκεια των συγκρούσεων. Εάν το 

κενό ασφαλείας, από την αποχώρηση του ΝΑΤΟ, καλυπτόταν μόνο από 

                                                           
124

 CRS report for Congress, «Macedonia»: Country Background and recent conflict, 28 Μαρτίου 2002, 
σελ.12 
125

ICG Balkans Briefing Paper, «Macedonia»: Filling The Security Vacuum, 8 Σεπτεμβρίου 2001, 
σελ.11-12 
126

 CRS report for Congress, «Macedonia»: Country Background and recent conflict, 28 Μαρτίου 2002, 
σελ.16 
127

ICG Balkans Briefing Paper, «Macedonia»: Filling The Security Vacuum, 8 Σεπτεμβρίου 2001, σελ.12 



 
 

~ 44 ~ 
 

παραστρατιωτικές οργανώσεις και αντάρτες, τότε οποιαδήποτε πρόοδος που θα είχε 

σημειωθεί θα χανόταν.128 

Στις 26 Σεπτεμβρίου, και μετά από αίτημα της κυβέρνησης της π.Γ.Δ.Μ το ΝΑΤΟ, 

ενέκρινε νέα επιχείρηση στην περιοχή, με τον όνομα «Amber Fox», με σκοπό τη 

παροχή προστασίας στους διεθνείς παρατηρητές που θα επέβλεπαν την εφαρμογή 

της συμφωνίας. Η επιχείρηση θα είχε διάρκεια τριών μηνών με πιθανότητα 

επέκτασης εάν κρινόταν απαραίτητο.129 

 

Επίλογος. 
 

Η π.Γ.Δ.Μ ήταν η μόνη χώρα που κατάφερε να μείνει εκτός των πολεμικών 

συγκρούσεων  που ακολούθησαν  τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και πέτυχε μια 

ειρηνική και ομαλή μετάβαση. Εκτός αυτού, κατάφερε να μην αναμειχτεί στους 

πολέμους της Βοσνίας και του Κοσσόβου. Οι σχέσεις βέβαια μεταξύ των 

Σλαβομακεδόνων και των Αλβανών της χώρας ήταν ανέκαθεν τεταμένες αλλά όχι σε 

τέτοιο βαθμό, όπως συνέβη στο γειτονικό Κόσσοβο. Στις αρχές ωστόσο του 2001 η 

κατάσταση επιδεινώθηκε, με ένοπλες συγκρούσεις να ξεσπάνε μεταξύ της 

κυβέρνησης της π.Γ.Δ.Μ  και  των Αλβανών ανταρτών του NLA, στην ευρύτερη 

περιοχή του Τετόβου.  

Με την παρέμβαση και την υποστήριξη διεθνών φορέων, η κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ 

ξεκίνησε συζητήσεις για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο εθνοτήτων. Η 

δημιουργία μια κυβέρνησης εθνικής ενότητας ήταν ένα πρώτο βήμα, όχι όμως τόσο 

αποτελεσματικό, με τις ένοπλες συγκρούσεις να συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές 

της χώρας, υποσκάπτοντας τις όποιες διαπραγματεύσεις μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών. Τον Ιούλιο του 2001 συμφωνήθηκε εκεχειρία που επέτρεψε 

τις συνομιλίες να συνεχίσουν, με αποτέλεσμα να φτάσουν σε συμφωνία η οποία 

υπογράφτηκε στις 13 Αυγούστου στην Οχρίδα.  

Με την υπογραφή της «Συμφωνίας της Οχρίδας» να σηματοδοτεί την εκτόνωση τις 

κρίσης του 2001 μπορούμε να εξάγουμε μερικά ακόμα συμπεράσματα. Αρχικά,  

μελετώντας τα στάδια εξέλιξης των συγκρούσεων μεταξύ Σλαβομακεδόνων και 

Αλβανών της π.Γ.Δ.Μ, όλα υποδείκνυαν ότι επρόκειτο για μια επανάληψη άλλων 

πολέμων που έλαβαν χώρα στην περιοχή των Βαλκανίων, όπως αυτών του 

Κοσσόβου και της Βοσνίας, όπου η εθνική σύνθεση των χωρών αυτών και οι σχέσεις 

μεταξύ των εθνοτήτων τους, παρατηρήθηκαν και στην περίπτωση της π.Γ.Δ.Μ. Η 

στάση της κυβέρνησης της π.Γ.Δ.Μ απέναντι στην αλβανική μειονότητα της χώρας 

προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια της, ενώ, κυρίως λόγω του ότι οι δύο 

μεγαλύτερες πληθυσμιακά εθνότητες της χώρας ζούσαν σε σχεδόν χωριστά 

οργανωμένες κοινότητες, οδήγησε σε αρνητικά στερεότυπα και καχυποψία της μίας 

πλευράς για την άλλη, που τάραξαν τις ισορροπίες και τις σχέσεις μεταξύ τους ακόμα 
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περισσότερο, όπως είχε γίνει και στο παράδειγμα της Βοσνίας. Σλαβομακεδόνες και 

Αλβανοί είχαν μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων, με τους Αλβανούς από την μία να 

επιδιώκουν περισσότερα δικαιώματα και βελτίωση της πολιτικής και κοινωνικής τους 

θέσεως και με τους Σλαβομακεδόνες από την άλλη να ερμηνεύουν τα αιτήματα των 

Αλβανών ως αξιώσεις για μεγαλύτερη πολιτική και πολιτιστική αυτονομία που 

υπέσκαπτε και απειλούσε την θέση και την δύναμη τους. Το υπόβαθρο αυτό θα 

μπορούσε εύκολα να παρομοιαστεί με αυτό του Κοσσόβου πόσο μάλλον αν λάβουμε 

και υπόψη την εξέλιξη των συγκρούσεων μεταξύ της κυβέρνησης της π.Γ.Δ.Μ και 

των ανταρτών του NLA. Παρατηρούμε δηλαδή πολλές ομοιότητες με το σενάριο του 

Κοσσόβου, ωστόσο η κρίση στην π.Γ.Δ.Μ δεν οδήγησε τελικά σε γενικευμένη 

σύγκρουση. 

Ίσως θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την διεθνοτική κρίση της π.Γ.Δ.Μ στα 

πλαίσια ενός εμφυλίου πολέμου. Εμφύλιος πόλεμος είναι ουσιαστικά η κατάληξη του 

εξελικτικού φαινομένου που ξεκινά ως στάση, έχει ως μεσοδιάστημα την αντί-στάση 

και καταλήγει ως μια σύγκρουση και διαμάχη που στόχο έχει την αρπαγή ή τη 

διατήρηση του δικαιώματος και δυνατότητας για κυριαρχία στο εσωτερικό ενός 

κράτους. Κατά την διάρκεια αυτών των τριών φάσεων, μια ομάδα, ή ένα κίνημα, που 

στην συγκεκριμένη είναι οι Αλβανοί αντάρτες του NLA, στρέφεται ενάντια στους 

φορείς που ασκούν την εσωτερική κυριαρχία κι έχουν το μονοπώλιο της 

νομιμοποιημένης χρήσης βίας, που στην δική μας περίπτωση είναι η κυβέρνηση της 

π.Γ.Δ.Μ, με σκοπό την ανατροπή της υφιστάμενης πολιτικής κατάστασης. 

Τρεις είναι οι παράγοντες ωστόσο που μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί η κρίση της 

π.Γ.Δ.Μ δεν εξελίχθηκε σε πόλεμο, και πιο συγκεκριμένα σε εμφύλιο, με πρώτο κι 

κύριο την παρέμβαση και την επιρροή των διεθνών φορέων. Το γεγονός ότι ΝΑΤΟ 

και ΕΕ επενέβησαν από τα πρώτα στάδια των συγκρούσεων, έδειξε ότι είχαν από 

την αρχή επίγνωση της κατάστασης και του φόβου ενδεχόμενης αστάθειας στην 

χώρα, ενώ χάρη στις έντονες προσπάθειες και πιέσεις διεθνών διαμεσολαβητών, οι 

διαπραγματεύσεις στην Οχρίδα οδήγησαν τελικά σε συμφωνία. 

Ένας δεύτερος παράγοντας ήταν η στάση των πολιτικών ελίτ της χώρας. Για την 

επίτευξη συμφωνίας έπρεπε και οι δύο πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες 

και να συναινέσουν σε παρατεταμένη εκεχειρία, έτσι ώστε να κερδίσει η κάθε πλευρά 

τα μέγιστα για αυτήν οφέλη. Το γεγονός επίσης ότι τα κυριότερα αλβανικά πολιτικά 

κόμματα, PDP και DPA συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις καθώς και το γεγονός ότι 

υπήρχε και μια κάποιας μορφής επικοινωνία με τους αντάρτες του NLA συνέβαλλαν 

στην υπογραφή της συμφωνίας και την λήξη των ένοπλων συγκρούσεων 

Τρίτος και τελευταίος παράγοντας δεν ήταν άλλος από την ευρύτερη περιοχή 

καθαυτή και το πρόσφατο παρελθόν της, τα οποία διαμόρφωσαν τις εξελίξεις και 

επηρέασαν τα κίνητρα τόσο των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, Σλαβομακεδόνων και 

Αλβανών, όσο και των διεθνών διαμεσολαβητών. Ο πόλεμος στο Κόσσοβο είχε μόλις 

τελειώσει και η μεγάλη εισροή προσφύγων στην π.Γ.Δ.Μ είχε μεγάλο αντίκτυπο στη 

συμπεριφορά και των δύο ομάδων. Οι Σλαβομακεδόνες φοβήθηκαν ότι οι 

δημογραφικές αλλαγές θα αλλάξουν τις ισορροπίες και θα ενισχύσουν την θέση των 

Αλβανών της χώρας, με τους τελευταίους να μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο τις 

απαιτήσεις τους. Η διεθνής κοινότητα από την μεριά της, αντιλήφθηκε την κατάσταση 

και τους κινδύνους που εγκυμονούσε από τα πρώτα στάδια της κρίσης, έχοντας ως 
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παράδειγμα τους πρόσφατους πολέμους σε Βοσνία και Κόσσοβο κι ως εκ τούτο η 

ανταπόκριση και η παρέμβαση της ήταν γρήγορη και αποτελεσματική. 

Επομένως είναι δύσκολο να κατατάξουμε την κρίση της π.Γ.Δ.Μ και τις συγκρούσεις 

που ακολούθησαν σε κάποια κατηγορία γενικευμένης πολεμικής σύρραξης, καθώς τα 

μεμονωμένα περιστατικά βίας και συγκρούσεων δεν οδήγησαν την χώρα σε 

κατάσταση εμφυλίου πολέμου, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η 

συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε παρόλα αυτά να ερμηνευθεί μέσα στα 

πλαίσια της θεωρίας του ρεαλισμού. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την 

συμπεριφορά των ανταρτών του NLA και την κυβέρνησης της π.Γ.Δ.Μ με την 

συμπεριφορά των κρατών στα πλαίσια ενός άναρχου διεθνούς συστήματος. Όπως 

τα κράτη, ως ορθολογικοί παίχτες, έτσι και στην περίπτωση μας, Αλβανοί και 

Σλαβομακεδόνες, επιδιώκουν την μεγιστοποίηση της ισχύος τους κι όχι μόνο την 

επιβίωση τους. Οι Αλβανοί επιδίωξαν την βελτίωση της κοινωνικοπολιτικής τους 

θέσεως, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα τους μέσα ενώ οι Σλαβομακεδόνες 

αισθανόμενοι το δίλλημα ασφαλείας και την απειλή από τις επιδιώξεις των Αλβανών 

αντέδρασαν στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν το κύρος τους και την 

«πρωτοκαθεδρία» στην χώρα.  

Ωστόσο, το γεγονός ότι η «Συμφωνία της Οχρίδας» έδωσε τέλος στις συγκρούσεις 

του 2001, δεν σημαίνει ότι οι εντάσεις και οι διαφορές μεταξύ των εθνοτήτων 

εξαλείφτηκαν πλήρως. Μπορεί η χώρα, στη θεωρία, να ξεπέρασε την πιο επικίνδυνη 

φάση, όμως η κατάσταση παραμένει εύθραυστη.  Ισχυρή διεθνής παρουσία είναι 

αναγκαία στην περιοχή τόσο για την διατήρηση της ειρήνης όσο και για την επίβλεψη 

της εφαρμογής της συμφωνίας. Το μέλλον όμως κρίνεται κυρίως από την στάση των 

τοπικών ελίτ. Οι διαφορές των δύο ομάδων θα γεφυρωθούν μόνο όταν η πλειοψηφία, 

δηλαδή οι Σλαβομακεδόνες, αποδεχθούν πλήρως την ισότητα και το μοίρασμα της 

εξουσίας με την αλβανική μειοψηφία. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η συμπεριφορά των 

Αλβανών μετά την ικανοποίηση κάποιων από τα αιτήματα τους, όπως πρόσταζε η 

«Συμφωνία της Οχρίδας». Περαιτέρω αξιώσεις, από την μεριά των Αλβανών, για 

ομοσπονδοποίηση του κράτους ή αναγνώριση του αλβανόφωνου πανεπιστημίου του 

Τετόβου, θα ταράξουν εκ νέου τις ισορροπίες, θα διχάσουν την χώρα και πιθανότατα 

θα πυροδοτήσουν νέες συγκρούσεις, με την απειλή, αυτήν την φορά, να εξαπλωθούν 

και στις γύρω περιοχές να φαντάζει ακόμα μεγαλύτερη. 

‘Όταν ένα κράτος αδυνατεί να εξασφαλίσει πολιτική κοινωνική και οικονομική 

ευημερία στους πολίτες του, τότε η αίσθηση ανασφάλειας που δημιουργείτε γίνεται 

όλο ένα και πιο έντονη, όπως συνέβη στην περίπτωση της π.Γ.Δ.Μ. Η ανασφάλεια 

αυτή οδηγεί στην κακομεταχείριση των μειονοτήτων, που φαίνεται να απειλούν την 

πλειοψηφία με τις αξιώσεις τους, και στον περιορισμό των δικαιωμάτων τους. Η 

υπογραφή της συμφωνίας ωστόσο απέδειξε ένα πράγμα, ότι η κυβέρνηση της 

π.Γ.Δ.Μ ήθελε να αποφύγει μια γενικευμένη σύγκρουση, όπως συνέβη στη Βοσνία 

και στο Κοσσόβο. Άλλωστε και ο NLA είχε από την αρχή ξεκαθαρίσει ότι 

αποσκοπούσε σε ένα ενιαίο δημοκρατικό κράτος με ίσα δικαιώματα για όλους τους 

πολίτες και όχι στην διαίρεση της χώρας. Σλαβομακεδόνες και Αλβανοί κατέληξαν σε 

οριστική συμφωνία με την παρέμβαση και υποστήριξη διεθνών φορέων. Η εφαρμογή 

των συμφωνηθέντων όμως ήταν δική τους υπόθεση. 
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Το εάν εφαρμόστηκε ή όχι η «Συμφωνία-Πλαίσιο της Οχρίδας» αποτελεί ένα άλλο 

ζήτημα που δεν θα εξεταστεί στην παρούσα εργασία. Σήμερα, 14 χρόνια μετά, οι 

απόψεις για την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας διίστανται. Για τους 

Σλαβομακεδόνες τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά με την πλειοψηφία να 

δηλώνει αρκετά ικανοποιημένη από την μέχρι τώρα πορεία. Για τους Αλβανούς 

πολίτες της π.Γ.Δ.Μ όμως τίποτα ουσιαστικό δεν έχει αλλάξει.  

Η χώρα εξακολουθεί να ταλανίζεται από έντονες εθνικιστικές διακρίσεις κατά της 

πλειοψηφίας των Αλβανών οι οποίοι συνεχίζουν να στερούνται βασικών δικαιωμάτων 

τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η χώρα παραμένει διχασμένη γεγονός που 

καθυστερεί τις διαδικασίες για ένταξη της σε ΝΑΤΟ και ΕΕ. Νέες εντάσεις άρχισαν να 

παρατηρούνται στην χώρα το τελευταίο διάστημα, με την απειλή  για νέο ρήγμα στην 

περιοχή να είναι πλέον πολύ έντονη. Εάν οι αναταραχές συνεχιστούν τότε υπάρχει ο 

φόβος συγκρούσεων μεγάλης κλίμακας όπως συνέβη το 2001. 
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