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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η σχέση κράτους και έθνους αποτέλεσε μείζον ζήτημα στο βαλκανικό υποσύστημα 

μετά την κατάρρευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κάθε κοινότητα σε έναν 

σκληρό αγώνα επιβίωσης, προσπάθησε να επιβληθεί έναντι των άλλων, 

αναδεικνύοντας τα εθνικά χαρακτηριστικά της με σκοπό να κερδίσει το εδαφικό 

μερίδιό της και την αναγνώριση του διεθνούς συστήματος. Στο παρόν πόνημα 

εξετάζεται η πορεία του κράτους των Σκοπίων στο βαλκανικό υποσύστημα από τα 

πρώτα βήματα κατασκευής ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που προσδίδουν εθνική 

ταυτότητα όσο ακόμα βρίσκονταν στους κόλπους της Γιουγκοσλαβίας, έως τη 

σύγχρονη εποχή αναλύοντας ιστορικά και πολιτικά, γεγονότα και καταστάσεις που 

αποτέλεσαν ορόσημα στην εξέλιξή του. Περιγράφεται ακολούθως η σύγχρονη 

εσωτερική πολιτική, εθνολογική και κοινωνική συγκρότηση του κράτους, που ως 

απότοκο της κατάρρευσης των κομμουνιστικών καθεστώτων, κατάφερε να 

αποκτήσει υπόσταση και παλεύει ακόμα για την επιβίωσή του λόγω των 

αντίρροπων εσωτερικών δυνάμεων που δυναμιτίζουν τη συνοχή του. Αναλύεται 

διεξοδικά, η εξωτερική διαπλοκή με τα τρία όμορα του κράτη, της Ελλάδας, της 

Βουλγαρίας και της Αλβανίας τα οποία καθορίζουν διαχρονικά, πολύ πριν την 

διακήρυξη της ανεξαρτησίας του, την πορεία του. Από την παρούσα ανάλυση 

προκύπτει αφενός ότι το κράτος των Σκοπίων στηρίζει τη συνοχή του σε μια 

κατασκευασμένη εθνική ταυτότητα που δεν ανταποκρίνεται στην εθνολογική του 

σύνθεση και αφετέρου ότι βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα αναθεώρησης βασικών 

ιδρυτικών αρχών του προς όφελος μιας σταθερής βαλκανικής, ευρωπαϊκής και 

διεθνούς προοπτικής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Η γεωγραφική Μακεδονία παραμένει επί 2.500 χρόνια ένας γεωστρατηγικός 

χώρος εξαιρετικής σημασίας επειδή είναι ο συντομότερος δρόμος που ενώνει την 

Ευρώπη με την Ασία και τον ηπειρωτικό Βορρά με τις θερμές θάλασσες του Νότου. 

Όποιος ισχυρός την κατείχε, ασκούσε τη μεγάλη γεωστρατηγική πολιτική προς ή 

από τη Δύση και την Ανατολή. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εγνατία οδός λειτουργεί 

συνεχώς, με κάποιες επουσιώδεις παραλλαγές, επί δύο χιλιετίες. (Μέρτζος, Τα 

Σκόπια και οι Άλλοι 2013, 12). Στη διαδρομή του λοιπόν, το Μακεδονικό ζήτημα 

ορίζεται από συγκεκριμένες ιστορικές φάσεις στις οποίες ενεργούν, συμμαχούν ή 

αντιπαρατίθενται συγκεκριμένες Ξένες Δυνάμεις που στοχεύουν στον έλεγχο 

αυτής της περιοχής. (Μέρτζος, Το Μακεδονικό Παίγνιο Γεωπολιτικής 2012, 6). Στα 

τέλη του περασμένου αιώνα και στις αρχές του 20ου το Μακεδονικό ζήτημα 

αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες πτυχές του Ανατολικού Ζητήματος και στη 

μεταπολεμική περίοδο η προβολή του ζητήματος από τα Σκόπια υπήρξε ένα από 

τα κύρια σημεία τριβής στη Βαλκανική  χερσόνησο, δημιουργώντας μέτωπα με την 

Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η έναρξη νέας περιόδου έγερσης Μακεδονικού 

ζητήματος ταυτίζεται χρονικά με την ίδρυση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας στο ομοσπονδιακό πλαίσιο οργάνωσης της Γιουγκοσλαβίας. 

(Λυγερός 1992, 30). Από τότε διαφαίνεται η πρόθεση κατασκευής ενός ξεχωριστού 

έθνους με όλα τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν μια εθνική οντότητα. Αυτές 

εξελίξεις δεν θα άφηναν αμέτοχα τα όμορα κράτη Ελλάδα, Βουλγαρία και Αλβανία 

που παράλληλα με τα συμφέροντα των μεγάλων Δυνάμεων θα προτάξουν τα δικά 

τους συμφέροντα σε αυτό το βαλκανικό παίγνιο πολιτικής. Η ανακήρυξη της 

ανεξαρτησίας του κράτους των Σκοπίων θα αναδείξει την Ελλάδα σαν κύριο 

εκφραστή της αντίθεσης σε συγκεκριμένα σημεία της σκοπιανής ρητορικής, η 

οποία θα αναγκαστεί να πρωτοστατήσει στην εξάλειψη αυτών των στοιχείων που 

εκφράζουν αλυτρωτικές βλέψεις στα εδάφη της. Δευτερευόντως, η Βουλγαρία θα 

αναγνωρίσει το ανεξάρτητο κρατίδιο αλλά όχι το μακεδονικό έθνος. Η Αλβανία 

τέλος, θα πρωταγωνιστήσει στο σύγχρονο πολιτικό σκηνικό διαπλεκόμενη με το 

εθνικό χάσμα στο εσωτερικό των Σκοπίων λόγω της ύπαρξης ισχυρού αλβανικού 

παράγοντα που δρα ως ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων στο κράτος των 

Σκοπίων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην  παρούσα εργασία, είναι η 

αυτοτελής βιβλιογραφική έρευνα από βιβλιογραφικές πηγές που αναφέρονται στο 
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μακεδονικό ζήτημα και τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων καθώς και πηγές του 

διαδικτύου. Πολύτιμος αρωγός στην έρευνα, αποτέλεσε η Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών με το πλούσιο αρχείο της. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει μια 

ιστορική και πολιτική προσέγγιση των παραγόντων που διαμορφώνουν την 

εσωτερική οργάνωση του κράτους των Σκοπίων και τη διαπλοκή με τα όμορα 

κράτη της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας στην πορεία του κράτους 

αυτού στο βαλκανικό υποσύστημα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εργασία 

παρουσιάζει στο Α΄ κεφάλαιο μια ιστορική αναδρομή των κυριοτέρων σταθμών 

στην ιστορία του κράτους των Σκοπίων, από τον Κριμαϊκό πόλεμο έως και την 

προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 2008. Η πολιτική προσέγγιση της 

διαδρομής αυτής γίνεται στο Β΄ κεφάλαιο, όπου φωτίζονται εκείνοι οι παράγοντες 

που είχαν καταλυτική δράση στις πολιτικές εξελίξεις και κατόπιν ακολουθεί, στο Γ΄ 

κεφάλαιο, η περιγραφή της σύγχρονης εσωτερικής συγκρότησης του κράτους των 

Σκοπίων όπως αυτή διαμορφώθηκε συνεπεία της εξελικτικής του διαδρομής και 

περιλαμβάνει εξελίξεις πέραν του 2008 έως σήμερα. Στα τρία επόμενα κεφάλαια 

(Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄) αναλύεται διαδοχικά, η διαπλοκή του κράτους των Σκοπίων με τις 

τρεις όμορες χώρες του Ελλάδας, Βουλγαρίας και Αλβανίας, σε ικανό χρονικό 

βάθος με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία αναπτύσσονται στο Ε΄ 

κεφάλαιο, όπου περιλαμβάνεται και μια σύντομη εκτίμηση των προοπτικών του 

κράτους στο σύγχρονο διεθνές σύστημα. Το παρόν πόνημα ολοκληρώνεται με τον 

επίλογο, όπου συμπυκνώνεται η τελική προσωπική εκτίμηση της υπογράφουσας.  

Καθώς η ρευστότητα  χαρακτηρίζει το σύγχρονο πολιτικό σκηνικό και οι εξελίξεις 

στο γειτονικό κράτος τρέχουν, διευκρινίζεται ότι η παρούσα εργασία έχει ως 

δέσμευση ότι δεν καλύπτει εξελίξεις πέραν του Νοεμβρίου 2017, παρόλα αυτά 

ευελπιστεί τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση να 

επιβεβαιωθούν από τις μελλοντικές εξελίξεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΌ 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Κριμαϊκός πόλεμος 

 

Από την εποχή που τσάρος της Ρωσίας ήταν ο Μεγάλος Πέτρος, η 

εξασφάλιση της εξόδου στις θερμές θάλασσες διαμέσου της Μακεδονίας και των 

Στενών των Δαρδανελίων αποτέλεσε για τη ρωσική αυτοκρατορία στρατηγικό 

στόχο της πολιτικής της. Για το σκοπό αυτό το ενδιαφέρον της Ρωσίας για την 

Ελλάδα και τα όμορα εδάφη που ήταν ακόμα υπό τον οθωμανικό ζυγό, ήταν  πολύ 

μεγάλο. (Μέρτζος 2012, 6) 

Με αφορμή τον ανταγωνισμό ορθοδόξων και ρωμαιοκαθολικών για τα 

προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, την 21η Μαΐου 1853, ο Ρώσος πρεσβευτής 

αποχώρησε από την Κωνσταντινούπολη και ταυτόχρονα, τα ρωσικά στρατεύματα 

εισέβαλαν στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Η Ρωσία με το πρόσχημα των 

προσκυνημάτων επεδίωκε την αναγνώρισή της ως προστάτη των ορθοδόξων 

χριστιανών που ζούσαν στην οθωμανική αυτοκρατορία. Οι ορθόδοξοι πληθυσμοί 

που αριθμούσαν την εποχή εκείνη περί τα δώδεκα εκατομμύρια και βρίσκονταν 

υπό οθωμανική κατοχή υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τον ορθόδοξο χαρακτήρα 

της ρωσικής παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας, όπου ο 

επαναστατικός πυρετός ανέβαινε ραγδαία και ο τόνος του Τύπου γινόταν 

εξαιρετικά φιλοπόλεμος. Στις 4 Οκτωβρίου 1853, η Πύλη επέδωσε στον τσάρο 

Νικόλαο, τελεσίγραφο να αποσύρει τα στρατεύματά του από τις παραδουνάβιες 

Ηγεμονίες και τελικώς η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο στο σουλτάνο Αμπντούλ Μετζιτ 

Α΄, ένα μήνα μετά, την 1η Νοεμβρίου 1853. Ακολούθησε η κλιμάκωση του 

πολεμικού κλίματος στη Βλαχία και τον Καύκασο και στις 30 Νοεμβρίου 1853 ο 

ρωσικός στόλος σε ναυμαχία στον κόλπο της Σινώπης καταβύθισε τον οθωμανικό 

στόλο. (Κεκροπούλου, Μπιζάκη και Πλουμίδης, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους. 

Τόμος 16. Το νέο ελληνικο κράτος. 2010, 190-198). 
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O Kριμαϊκός πόλεμος (1854-1856) ανάμεσα στη Pωσία, από τη μία πλευρά, 

και στο συνασπισμό Aγγλίας, Γαλλίας, Tουρκίας και Πεδεμοντίου, από την άλλη, 

αποσκοπούσε στη ματαίωση των σχεδίων του τσάρου Nικόλαου A' για επέκταση 

στη Mεσόγειο. H Pωσία αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει μετά την πτώση της 

Σεβαστούπολης. H προσδοκία της ήττας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

αναζωπύρωσε τους αλυτρωτικούς πόθους των Eλλήνων και επαναστατικά 

κινήματα οργανώθηκαν στην Hπειρο, στη Θεσσαλία και στη Mακεδονία. Oι 

Mεγάλες Δυνάμεις αντέδρασαν με την ταπεινωτική κατοχή του λιμανιού του 

Πειραιά. (Ντασκαγιάννης n.d.) 

Η πτώση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που για αιώνες διατηρούσε 

εδάφη υψηλής γεωπολιτικής αξίας, ήταν λοιπόν προ των πυλών. Οι δυτικές 

Δυνάμεις, η Ρωσία αλλά και κάθε ένας από τους παίκτες της διεθνούς πολιτικής  

που εποφθαλμιούσαν μερίδιο επιρροής στα εδάφη της, προχωρούσαν σε  κινήσεις 

που αποσκοπούσαν στην αύξηση της ισχύος τους. Στη διεθνή διπλωματία, ο όρος 

Ανατολικό Ζήτημα1 περιγράφει την προσπάθεια καταμερισμού της ισχύος, μετά 

την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τους παίκτες της διεθνούς 

πολιτικής της εποχής, που είτε ήθελαν να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους, είτε 

επεδίωκαν την αναβάθμισή τους και την αύξηση της επιρροής τους.  

Παράλληλα, στην περιοχή που τώρα βρίσκεται το κράτος των Σκοπίων, τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δημιουργούνται σημαντικά εμπορικά και αστικά 

κέντρα με κυριότερα αυτά του Μοναστηρίου, της Αχρίδας και των Σκοπίων. Οι 

γηγενείς κάτοικοι σλαβικής προέλευσης, αποτελούν την πλειοψηφία του 

πληθυσμού που μαζί με τη μειονότητα των αλβανών, το οθωμανικό στοιχείο, τις 

ομάδες Ρομά και τους Έλληνες, που συγκεντρώνονται κυρίως στην περιοχή του 

Μοναστηρίου, συνθέτουν μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπου αλληλεπιδρούν 

ανάλογα με τις καταβολές τους στο πολιτιστικό και εθνολογικό χαρακτήρα της 

περιοχής. (Κολιόπουλος, Χατζηκωνσταντίνου και Γούναρης, Η Διασυνοριακή 

Συνεργασία Ελλάδας πΓΔΜ ως ζητούμενο 2008, 172-173).  

                                            
1  Ο πρώτος ορισμός του Aνατολικού ζητήματος αποδίδεται στον Edouard Driault, Γάλλο 

διπλωμάτη το 1908 σύμφωνα με τον οποίο είναι «η ιστορία των γειτονικών λαών σε βάρος των 

μουσουλμανικών» (Driault 2000, 83) 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πολύμορφης και εθνοτικής και γλωσσικής 

διαστρωμάτωσης, η όποια προσπάθεια εθνικής διεκδίκησης του γεωπολιτικού 

χώρου της Μακεδονίας θα έπρεπε να στηριχθεί στην όσο το δυνατό καλύτερη 

τεκμηρίωση των εθνικών διεκδικήσεων επειδή ο γλωσσικός προσδιορισμός των 

κατοίκων ως σλαβόφωνων ή βλαχόφωνων κτλ δεν ταυτίζονταν αναγκαία με τον 

εθνικό τους αυτοπροσδιορισμό. Ιδιαίτερα, για τη γεωγραφική ενότητα του 

σαντζακιού Μοναστηρίου, η ελληνική εθνοτική ομάδα που συμμετείχε στον 

παραπάνω κλιμακούμενο εθνικό ανταγωνισμό αντιλήφθηκε έγκαιρα τη βασική 

παράμετρο  του ανταγωνισμού, η οποία συνίστατο στην ανάπτυξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ως ιδεολογικό μηχανισμό μετασχηματισμού της εθνικής 

συνείδησης. Έτσι λοιπόν στο Μοναστήρι και τα γύρω από αυτό κέντρα 

(Κρούσοβο, Μεγάροβο, Αχρίδα) όπου το ελληνικό στοιχείο είχε ανεπτυγμένη 

κοινωνικοοικονομική συγκρότηση εμφανίζεται πρώιμα το φαινόμενο των 

ελληνικών σχολείων προκειμένου αφενός να εμπεδώσει την ελληνική γλώσσα 

στους αλλόγλωσσους πληθυσμούς και αφετέρου να διαμορφώσει την εθνική τους 

συνείδηση που ήταν ακόμα δυσδιάκριτη.    (Βασιλειάδης 2004, 41) 
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Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 1878 

 Ο κριμαϊκός πόλεμος μετέβαλε τις ισορροπίες στη βαλκανική χερσόνησο, 

καθώς η  Ρωσία εγκατέλειψε το ορθόδοξο στοιχείο και έστρεψε το ενδιαφέρον της 

στο σλαβικό στοιχείο. Το όραμα της δημιουργίας ανεξάρτητου Βουλγαρικού 

κράτους πυροδότησε τα εθνικιστικά συναισθήματα των σλάβων που στα πλαίσια 

του πανσλαβικού κινήματος στη Ρωσία, αναπτέρωσαν τις προσδοκίες για αύξηση 

της επιρροής  στο χώρο της Μακεδονίας. H ρωσική πολιτική όχι μόνο δεν 

περιορίστηκε στην επιρροή του σλαβικού στοιχείου, αλλά επεκτάθηκε και στις 

περιοχές με σερβικό πληθυσμό. Αποτέλεσμα της ρωσικής ανάμειξης ήταν η 

έκρηξη της επανάστασης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το 1875, που επεκτάθηκε και 

στο Μαυροβούνιο. Τον Απρίλιο του 1877 ξεσπά ο ρωσοτουρκικός πόλεμος, με τη 

Ρωσία να ανοίγει διπλό μέτωπο στον Καύκασο και τα Βαλκάνια. Στις 3 Μαρτίου 

1878 υπογράφεται στον Άγιο Στέφανο Κωνσταντινουπόλεως, η ομώνυμη συνθήκη 

μεταξύ των δύο αντιπάλων, στο κείμενο της οποίας τα φαίνεται να 

πραγματοποιούνται τα πανσλαβιστικά σχέδια της Ρωσίας με τη δημιουργία της 

μεγάλης Βουλγαρικής Ηγεμονίας, φόρου υποτελής στην Πύλη, η οποία κυριαρχεί 

επί της Ανατολικής Ρωμυλίας, Δυτικής Θράκης και Μακεδονίας, εκτός Χαλκιδικής 

και Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Συνθήκη, ανακηρύσσεται η 

ανεξαρτησία Ρουμανίας, Σερβίας και Μαυροβουνίου με ταυτόχρονη εδαφική 

επέκταση των δύο τελευταίων,  (Κεκροπούλου και Χαρωνίτης, Ιστορία του 

Ελληνικού Εθνους. H έξαρση της μεγάλης Ιδέας. 2010, 116-117).  

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η εξέλιξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση 

των Μεγάλων Δυνάμεων, οι οποίες άμεσα αποφασίζουν την ανάληψη ενεργειών 

για την αναθεώρηση στης Συνθήκης. Πραγματικά, την 13η  Ιουνίου 1878, στο 

συνέδριο του Βερολίνου, όπου κυριάρχησε η ηγετική προσωπικότητα του 

γερμανού καγκελάριου Βίσμαρκ2, μεταξύ άλλων αποφασίστηκε ο περιορισμός της 

κυριαρχίας της Βουλγαρίας μεταξύ των περιοχών Δούναβη και Αίμου και κήρυξη 

της ανατολικής Ρωμυλίας ως  αυτόνομης 3  επαρχίας της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. (Κεκροπούλου και Χαρωνίτης, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους. H 

έξαρση της μεγάλης Ιδέας. 2010, 119). 

                                            
2 Ο Όθων φον Βίσμαρκ, ο πρώσος πολιτικός που έμελλε να γίνει ο δημιουργός και πρώτος 

καγκελάριος της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, γεννήθηκε στο Sandhausen του Βραδεμβούργου την 

1η Απριλίου 1815 και πέθανε στο Friedrichsruh στις 30 Ιουλίου 1898. Ο Βίσμαρκ θεωρούσε την 
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H συνθήκη του Αγίου Στεφάνου είναι μία από τις σημαντικότερες συνθήκες 

για την περιοχή της Μακεδονίας. Εισάγει στην πολιτική πραγματικότητα της 

περιοχής την έννοια του πανσλαβισμού, τη νέα στρατηγική προσέγγιση της 

Ρωσίας στο ζήτημα της τύχης  της βαλκανικής χερσονήσου. Μέχρι τότε, η Ρωσία 

χρησιμοποιούσε τη χριστιανική θρησκεία ως πολιτικό εργαλείο για την ανάμειξή 

της. Η συνθήκη έθεσε τις βάσεις για τις ιστορικές διεργασίες που οδήγησαν στη 

δημιουργία του μακεδονικού ζητήματος, που αποτελεί σήμερα ένα από τα 

"αγκάθια" της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. (Κυριαζής n.d.) Αν και βραχύβια, 

συνέβαλε τα μέγιστα για τη διεκδίκηση της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της 

Μακεδονίας καθώς παραχωρούσε όλη τη σλαβική Μακεδονία στη Βουλγαρία και 

βασίστηκε στη λογική ότι η Βουλγαρία θα πρέπει να κατέχει την περιοχή όπου τα 

δύο τρίτα των ενηλίκων ορθοδόξων ανδρών επιλέγουν την βουλγαρική Εξαρχία. 

(Phillips 2004, 25) 

                                                                                                                                  
ενωμένη Γερμανία αποκλειστικά δικό του επίτευγμα και αντιμετώπιζε κάθε αντίπαλό του ως εχθρό 

της Αυτοκρατορίας (Reichsfeind). Ο «Σιδηρούς Καγκελάριος», ο οποίος κατόρθωσε όχι μόνο να 

ενώσει την κατακερματισμένη Γερμανία αλλά και να επαναδιατάξει τα κομμάτια στη σκακιέρα της 

Ευρώπης, κατηγορήθηκε μεταξύ άλλων ότι «έκανε τη Γερμανία μεγάλη και τους Γερμανούς 

μικρούς» και ότι προλείανε το έδαφος για τον ναζισμό (ΤΟ ΒΗΜΑ 2001) 

3 Ο σουλτάνος μετά από έγκριση των Μεγάλων δυνάμεων θα διόριζε τοποτηρητή πενταετούς 

θητείας, θα σύστηνε χωροφυλακή και τοπική εθνοφρουρά. 
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Η ίδρυση της βουλγαρικής Εξαρχίας, ήδη από το 1870, και η επακόλουθη 

ανάπτυξη του βουλγαρικού εθνικισμού που προηγήθηκε της Συνθήκης του Αγίου 

Στεφάνου, αυξάνουν τον εθνικό ανταγωνισμό στην περιοχή κυρίως μεταξύ 

ελληνικής και βουλγαρικής εθνοτικής ομάδας. Παράλληλα, αρχίζει να 

δραστηριοποιείται και η ρουμανική επιρροή στο βλαχόφωνο πληθυσμό που στην 

πλειοψηφία του έχει ελληνική συνείδηση. Οι αντίπαλες εθνοτικές ομάδες είχαν τη 

στήριξη των εθνικών τους κέντρων, τα οποία διέθεταν για το σκοπό αυτό τεράστια 

χρηματικά ποσά. 4  Η βουλγαρική προπαγάνδα εκμεταλλευόμενη τόσο τη 

γλωσσική συγγένεια των σλαβικών τοπικών διαλέκτων με τη βουλγαρική γλώσσα, 

όσο και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος δωρεάν εκπαίδευσης, 

στέγασης και σίτισης μαθητών σε οικοτροφεία, κατόρθωνε να διευρύνει την 

επιρροή της.  Παρόλα αυτά, η ελληνική προπαγάνδα παρά την αντίστοιχη ισχυρή 

ρουμανική, η οποία δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, επικρατούσε στα 

αστικά και ημιαστικά κέντρα και η αντίστοιχη βουλγαρική κυριαρχούσε στις φτωχές 

αγροτικές περιοχές. (Βασιλειάδης 2004, 43,49,53).  

  

                                            
4 Ειδικά το Μοναστήρι αναδείχθηκε σε χώρο παρεμβάσεων και μεταρρυθμιστικών προσπαθειών 

όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο. Το πρώτο ελληνικό σχολείο ιδρύθηκε στο Μοναστήρι το 

1830 και το 1874 λειτουργούσαν εκπαιδευτικά ιδρύματα που συγκέντρωναν συνολικά πάνω από 

1200 μαθητές. (Βασιλειάδης 2004, 47, 58) 
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Ίδρυση VMRO (EMEO) 1893-Επανάσταση Ήλιντεν 1903 

 

 Όταν λοιπόν ιδρύθηκε το Βουλγαρικό κράτος, είχε ήδη ολοκληρωθεί η 

προσπάθεια εξαφάνισης των σλαβομακεδονικών ιδιωμάτων και επικράτησε η 

ανατολική διάλεκτος ως η νέα γλώσσα. Από τους κόλπους αυτής της προσπάθειας 

γεννήθηκε το 1893 στη Θεσσαλονίκη, το κόμμα VMRO5 με σκοπό διατήρηση της 

βουλγαρικής εθνικής ταυτότητας την αυτονομία της Μακεδονίας και την 

προσάρτηση της στη Βουλγαρία. (Σφέτας 2003, 49-53). 

Η VMRO ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική στην οργάνωση και 

στρατολόγηση μελών και  παρόλο που το σύνθημά τους ήταν «Η Μακεδονία για 

τους Μακεδόνες», κατά καιρούς οι σχέσεις πολλών μελών της ήταν στενότερες με 

τη Βουλγαρία. Η βουλγαρική κυβέρνηση δεν μπορούσε να ελέγξει τις 

δραστηριότητές της αποτελεσματικά καθώς πλήθος πολιτών της εμπλέκονταν στο 

κίνημα. Κάποιες ένοπλες ομάδες χρησιμοποίησαν τη βουλγαρική περιοχή ως 

βάση για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων. (Jelavich 2006, 155) 

Στην πραγματικότητα υπήρχαν δύο τάσεις στην οργάνωση, η μία που είχε 

στόχο την αυτονομία της Μακεδονίας με συμμετοχή όλων των εθνοτήτων που 

ζούσαν στην περιοχή και η δεύτερη που επεδίωκε την ενσωμάτωση στη 

Βουλγαρία. Η δεύτερη τάση αντικειμενικά, ενθαρρύνθηκε από τη Βουλγαρία 

καθώς ιδρύθηκε στη Σόφια, δύο χρόνια αργότερα , το 1895, η Μακεδονική 

Επιτροπή6, που είχε  ως σκοπό την κινητοποίηση της Τουρκίας και των άλλων 

Μεγάλων Δυνάμεων ώστε να προωθηθούν αλλαγές προς την κατεύθυνση αρχικά 

αυτονομίας και στη συνέχεια ενσωμάτωσης στη Βουλγαρία. (Κεκροπούλου και 

Χαρωνίτης, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους. H έξαρση της μεγάλης Ιδέας. 2010, 

258-259). Η ένωση αυτή ήταν ανοιχτά και ειλικρινά υπέρ της προσάρτησης της 

Μακεδονίας στη Βουλγαρία και είχε επιπλέον την υποστήριξη του βουλγαρικού 

στρατού και της κυβέρνησης. (Jelavich 2006, 155) 

                                            
5  Ή Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση (ΕΜΕΟ). Η κεντρική επιτροπή της 

οργάνωσης ονομαζόταν Μακεδονικό Επαναστατικό Κομιτάτο από όπου προέρχεται και η 

ονομασία κομιτατζής. (Κεκροπούλου και Χαρωνίτης, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους. H έξαρση της 

μεγάλης Ιδέας. 2010, 258) 
6 Βερχόβεν Κομιτέτ από το οποίο προέρχεται ο όρος «βερχοβιστές» που περιγράφει τη δεύτερη 

τάση στο κόμμα υπέρ της ενσωμάτωσης στη Βουλγαρία. (Κεκροπούλου και Χαρωνίτης, Ιστορία 

του Ελληνικού Εθνους. H έξαρση της μεγάλης Ιδέας. 2010, 258-259) 
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Την περίοδο εκείνη, Οθωμανική αυτοκρατορία και Βουλγαρία συνεχίζουν 

να ενισχύουν τις καλές διπλωματικές σχέσεις που είναι αποτέλεσμα  της τήρησης 

ουδετερότητας της Βουλγαρίας στον ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ως ανταμοιβή , η 

Πύλη επιτρέπει τη ίδρυση νέων θέσεων για την Βουλγαρική Εξαρχία, στο 

Μοναστήρι, τη Δρίβα και τη Στρώμνιτσα. Στο εσωτερικό της οργάνωσης όμως 

υπάρχουν διχογνωμίες, που εκδηλώνονται με προστριβές μεταξύ των δύο 

τάσεων.  Στις 20 Ιουλίου 1903, ημέρα του Προφήτη Ηλία, Ήλιντεν στα βουλγαρικά, 

οι Βούλγαροι κηρύσσουν γενική εξέγερση με το σύνθημα «Η Μακεδονία στους 

Μακεδόνες» με κύριο χώρο ανάπτυξης το βιλαέτι του Μοναστηρίου. Την εξέγερση 

κήρυξαν από το Σμίλεβο, οι Σαράφοφ και Γκρούεφ, με τη σχετική διακήρυξη να 

καλεί, ως «Μακεδόνες», όλους τους κατοίκους της γεωγραφικής αυτής περιοχής: 

Έλληνες, Βουλγάρους, Σέρβους, Αρβανίτες, Εβραίους, ακόμη και Τούρκους. 

Στόχος είναι μια αυτόνομη Μακεδονία, με απώτερο σκοπό να ενταχθεί αργότερα 

στη Βουλγαρία με τον ίδιο τρόπο που προσαρτήθηκε η αυτόνομη Ανατολική 

Ρωμυλία. Καταλαμβάνονται γι αυτό το σκοπό τρία βλαχόφωνα  χωριά στην Άνω 

Μακεδονία το Κρούσοβο, τη Νέβεσκα (Νυμφαίον) και την Κλεισούρα, τα οποία το 

κράτος των Σκοπίων ανακηρύσσει ως κοιτίδα του  μακεδονικού έθνους. Τα 

αντίποινα των Οθωμανών όμως είναι τρομερά, με εκατοντάδες θύματα στα 

πυρπολημένα χωριά, άμαχα και αθώα γυναικόπαιδα. Το Κρούσοβο πυρπολείται, 

ενώ Νέβεσκα και η Κλεισούρα σώζονται, όταν καταβάλλουν χιλιάδες λύτρα και 

επεμβαίνει στην Υψηλή Πύλη ο Έλληνας Πρωθυπουργός Δημήτριος Ράλλης. 

(Μέρτζος, Το Μακεδονικό Παίγνιο Γεωπολιτικής 2012, 10-11) 

Το όλο εγχείρημα φαίνεται ότι δεν ήταν καλά οργανωμένο. Ο ικανότερος 

ηγέτης, Γκότσε Ντέλτσεφ, συνελήφθη και εκτελέστηκε πριν καν αρχίσει η 

επανάσταση, ωστόσο η προκάλεσε την εξωτερική επέμβαση των Μεγάλων 

Δυνάμεων. Τον Οκτώβριο του 1903 Φραγκίσκος Ιωσήφ και Νικόλαος Β 

συναντήθηκαν και ενέκριναν ένα πρόγραμμα για την περιοχή, που προέβλεπε 

μεταρρυθμίσεις, παρουσία ξένων συμβούλων και χωροφυλακή και δύο χρόνια 

αργότερα η Πύλη συμφώνησε, με μεγάλη απροθυμία, σε μια διεθνή επίβλεψη των 

οικονομικών της περιοχής. (Jelavich 2006, 157) 
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Το κίνημα του Ήλιντεν, όπως ονομάστηκε, πέτυχε να διεθνοποιήσει τη 

βουλγαρική άποψη για το Μακεδονικό Ζήτημα και κυρίως να καταστήσει τους 

Βούλγαρους αδιαφιλονίκητους διεκδικητές του ευρύτερου γεωγραφικού 

μακεδονικού χώρου. Έτσι, κατά το ξεκίνημα της ελληνικής αντεπίθεσης, το 

καλοκαίρι του 1904, οι οιωνοί ήταν κάθε άλλο παρά αίσιοι. Οι αιματηρές 

συγκρούσεις μιας δεκαετίας είχαν σίγουρα οδηγήσει στη σύμπηξη δυο 

ευδιάκριτων πυρήνων στις σλαβόφωνες κοινότητες: ενός βουλγαρικού ή 

Εξαρχικού και ενός ελληνικού ή Πατριαρχικού. Οι δύο αυτοί πυρήνες -ουσιαστικά 

επρόκειτο για δυο πολιτικές παρατάξεις, τους "Ελληνίζοντες" και τους 

"Βουλγαρίζοντες"- αν και ομόγλωσσοι ή ακόμη και συγγενικοί, χωρίζονταν πλέον 

από ιδιατέρως σοβαρές, κατά τόπους ίσως αγεφύρωτες, διαφορές, πολύ οξύτερες 

από αυτές που είχαν προκαλέσει την αρχική τους διάσταση. Παράλληλα, είχε 

δημιουργηθεί κλίμα κοινωνικής και οικονομικής ανασφάλειας, ευνοώντας την 

προσχώρηση του υπόλοιπου χριστιανικού πληθυσμού προς την ισχυρότερη 

πλευρά, η οποία αναμενόταν ή διατεινόταν ότι θα εξασφάλιζε την προστασία της 

αγροτικής κοινότητας. Στο κλίμα αυτό η πορεία των πραγμάτων ήταν 

προδιαγεγραμμένη. Ο βουλγαρικός πυρήνας, ως ισχυρότερος στρατιωτικά, αν όχι 

και οικονομικά, είχε όλη την άνεση χρόνου να εξολοθρεύσει συστηματικά τα 

ελληνικά ερείσματα και να πετύχει τη σταδιακή προσχώρηση στην Εξαρχία όλων 

των κοινοτήτων. (Γούναρης 2009) 
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Συνθήκη του Λονδίνου 1913 

Το Δεκέμβριο του 1912 στο ανάκτορο του Αγίου Ιακώβου στην αγγλική 

πρωτεύουσα, ξεκίνησε η συνδιάσκεψη για τον τερματισμό του Ά Βαλκανικού 

Πολέμου όπου συμμετείχαν οι Βαλκανικοί Σύμμαχοι (Βουλγαρίας, Ελλάδας, 

Μαυροβουνίου και Σερβίας) αφενός, και η Οθωμανική Αυτοκρατορία αφετέρου. 

Από αυτές μόνο η Ελλάδα ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία καθώς η 

Βουλγαρία εξουσιοδοτημένη από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, προχώρησε σε 

ανακωχή με την Τουρκία από την 20η Νοεμβρίου. Η υπογραφή της Συνθήκης έγινε 

την 17η  Μαΐου 19137, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία παραχωρούσε στη 

βαλκανική συμμαχία όλες τις ευρωπαϊκές κτήσεις δυτικά της γραμμής 

Αίνου-Μηδείας και κρατούσε τα Δαρδανέλλια και την Κωνσταντινούπολη.  

Μεγάλος κερδισμένος της Συνθήκης ήταν η Βουλγαρία η οποία πήρε 

Ανατολική και Δυτική Θράκη καθώς και την Ανατολική Μακεδονία 8 . Κύρια 

απόφαση της συνδιάσκεψης ήταν η δημιουργία Αλβανικού κράτους σε βάρος της 

Ελλάδας, Σερβίας και Μαυροβουνίου. Η συνθήκη του Λονδίνου αν και έδωσε τέλος 

στην οθωμανική αυτοκρατορία ανέδειξε τις βαλκανικές προστριβές σχετικά με τη 

αναδιανομή των απελευθερωθέντων εδαφών. Οι Βούλγαροι με την υποστήριξη 

Αυστρίας, Γερμανίας και Ιταλίας διεκδικούσαν τη Θεσσαλονίκη και προκαλούσαν 

παράλληλα με το αξιόμαχο του στρατού τους τη δυσπιστία Ελλάδας και Σερβίας. Η 

δυσπιστία αυτή ανάγκασε τις δύο χώρες να συνάψουν μυστική συμμαχία εναντίον 

του προτέρου συμμάχου τους9. (Αλεξανδροπούλου, Γκλαβίνας και Πλουμίδης 

2010, 75-76) 

   

                                            
7  Μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης ο ελληνικός στρατός  κατέλαβε τα Ιωάννινα, το 

Αργυρόκαστρο, το Τεπελένι και τη Σάμο, ενώ παραδόθηκαν η Αδριανούπολη και το Σκούταρι. 
8 Παρά την τεράστια διπλωματική επιτυχία η Βουλγαρία εμφανίστηκε δυσαρεστημένη, καθώς δεν 

κατάφερε να προσαρτήσει τη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη και το Μοναστήρι. 
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Συνθήκη Βουκουρεστίου 1913 

Ο δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος προκάλεσε την ολοκληρωτική ήττα της 

Βουλγαρίας και την υπογραφή προσωρινής παύσης πυρός στις 31 Ιουλίου. Η 

Συνθήκη Βουκουρεστίου (1913) είναι η συνθήκη ειρήνης που συνομολογήθηκε 

στις 28 Ιουλίου (π.ημερ) / 10 Αυγούστου (ν.ημ.) του 1913 στο Βουκουρέστι, εξ ου 

και η ονομασία της, μεταξύ των Βασιλείων της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της 

Σερβίας, και του Μαυροβουνίου αφενός και της Βουλγαρίας αφετέρου.  

Με τη συνθήκη αυτή δόθηκε τέλος στο Β' Βαλκανικό Πόλεμο ακριβώς μετά 

την ήττα της Βουλγαρίας. Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 

1913 μοιράστηκε η Μακεδονία και ιδρύθηκε η ανεξάρτητη Αλβανία.  Αν και η 

συνθήκη αυτή δεν συμπεριέλαβε διατάξεις σχετικά με τον καθορισμό συνόρων 

μεταξύ των νικητριών χωρών, εν τούτοις οι κύριες συνέπειες εξ αυτής της ήταν η  

Σερβία να λάβει υπό τη κυριαρχία της όλη τη Βόρεια Μακεδονία μέχρι τη 

Ραντοβίτσα και τη Στρώμνιτσα περιλαμβάνοντας το Μοναστήρι και το μεγαλύτερο 

τμήμα του Βαρδάρη (Βαρντάσκας). Η Σερβία με την προσάρτηση της Μακεδονίας 

σχεδόν διπλασίασε την έκτασή της, και η Ελλάδα επέκτεινε τα ανατολικά σύνορά 

της μέχρι την Καβάλα, κέρδισε τα βόρεια μακεδονικά εδάφη και μέρος της Ηπείρου 

με την πόλη των Ιωαννίνων.  Παρά την ήττα της, η Βουλγαρία  απέκτησε εδάφη 

στην κοιλάδα του Στρυμόνα και έξοδο 88 μιλίων ακτογραμμής στο Αιγαίο, 

συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης.  
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Η περιοχή που έμεινε έξω από τα όρια του ελληνικού κράτους αποτελεί την 

περιοχή της Πελαγονίας  που συμπίπτει με τη Νότια Σερβία και περιλαμβάνει 

γεωγραφικά την ευρύτερη περιφέρεια του σημερινού Μοναστηρίου (Βιτωλίων) και 

των γύρω από αυτό περιοχών την αρχαία δηλαδή Λυγκηστίδα και την πόλη της 

αρχαίας Ηράκλειας, καθώς και την περιοχή του Κροσσόβου-Περλεπέ (Αρχαίας 

Δερρίοπου) που σήμερα εντάσσονται στα όρια του κράτους των Σκοπίων. Η 

μεταβολή του κυριαρχικού καθεστώτος που επέφερε η σερβική κυριαρχία οδήγησε 

στην αποδημία ενός σημαντικού αριθμού ελληνικών πληθυσμών της Πελαγονίας 

από τις εστίες των προγόνων τους και τη μετεγκατάστασή τους στην Ελλάδα, 

ακολουθώντας τη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στο οικονομικό, πολιτικό 

κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της ελληνικής κοινωνίας. Η εθνοτική παρουσία 

των Ελλήνων όμως στην περιοχή της Πελαγονίας εξακολούθησε να είναι 

σημαντική παρά την σερβική –γιουγκοσλαβική κυριαρχία που αντιμετώπισε με 

βαναυσότητα τον εναπομείναν ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος προσπάθησε με την 

αυτοοργάνωση της ελληνικής κοινότητας να αποφύγει τη συρρίκνωση και τη 

νομοτελειακή  εξαφάνισή της, πλήρως απαξιωμένος από το επίσημο ελληνικό 

κράτος. (Βασιλειάδης 2004, 11-38) 
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Πράξη της Κέρκυρας 1917 

  Η πράξη της Κέρκυρας θεωρείται ιδρυτική διακήρυξη της Γιουγκοσλαβίας, 

καθώς οδήγησε την 1 Δεκεμβρίου 1918 στην ίδρυση του Βασιλείου των Σέρβων, 

Κροατών και Σλοβένων. Η συμφωνία υπεγράφη στην Κέρκυρα στις 20 Ιουλίου του 

1917, μεταξύ της  Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σερβίας υπό τον πρωθυπουργό 

Nicola  Paxic και της Γιουγκοσλαβική Εθνικής Επιτροπής εξόριστων πολιτικών με 

έδρα το Λονδίνο ως εκπρόσωπο των Σλοβένων, Κροατών και Σέρβων που 

ζούσαν στην Αυστροουγγαρία η οποία εντωμεταξύ είχε διαλυθεί. Αποτέλεσε η 

συμφωνία αυτή, την προσπάθεια συνένωσης των ανωτέρω εθνοτήτων υπό ένα 

ενιαίο ανεξάρτητο κράτος με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών. Η 

κυρίαρχη θέση όμως των Σέρβων στο νεοϊδρυθέν Βασίλειο, οδήγησε στην επιβολή 

δικτατορίας από τον βασιλιά Αλέξανδρο, ο οποίος μετονόμασε το 1929 το 

βασίλειο, σε Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας. Προχώρησε δε περαιτέρω, στη 

διοικητική διαίρεση του Βασιλείου σε εννέα περιφέρειες που ονομάστηκαν 

ανάλογα με τον κυριότερο ποταμό που διέρρεε την καθεμιά. Το σύγχρονο κράτος 

των Σκοπίων, ως banovine (περιφέρεια) του τότε Βασιλείου ονομάστηκε Vardaska 

Banovina διότι διαρρέονταν από τον ποταμό Αξιό. (Κολιόπουλος, 

Χατζηκωνσταντίνου και Γούναρης, Η Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας πΓΔΜ 

ως ζητούμενο 2008, 246-247) 

Η Σερβία δεν αναγνώριζε στο τμήμα εκείνο της επικράτειάς της την ύπαρξη 

άλλων εθνοτήτων. Πέτυχε δε, την εξαίρεση της Βόρειας Μακεδονίας από την 

υποχρέωση εξασφάλισης στοιχειωδών δικαιωμάτων στους πληθυσμούς της 

γεωγραφικής αυτής περιφέρειας που στη συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν 

αλλοεθνείς. Η άποψη των Σέρβων ήταν ότι η οι σλαβικοί πληθυσμοί στη νότια 

Σερβία ήταν μια άμορφη μάζα την οποία μπορούσε πλήρως να εκσερβιστεί σε 

βάθος 20-25 ετών. Έτσι, η πολιτική του βίαιου εκσερβισμού προχωρούσε 

παράλληλα με την οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση της σερβικής 

Μακεδονίας, χρησιμοποιώντας μέσα όπως τη δυσβάσταχτη φορολογία, την 

απόλυτη κρατική αυθαιρεσία, σε συνδυασμό με την επικράτηση κλίματος 

τρομοκρατίας και ανασφάλειας στην περιοχή. (Βασιλειάδης 2004, 236-237) 
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Όσον αφορά την ονομασία, ενώ η ιδρυτική διακήρυξη της Γιουγκοσλαβίας 

έγινε το 1918, το όνομα Μακεδονία εμφανίζεται στο διοικητικό μηχανισμό της 

Γιουγκοσλαβίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το Βασίλειο της 

Γιουγκοσλαβίας μετονομάστηκε Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 

αποτελούμενη από τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη  το 

Μαυροβούνιο, τη Μακεδονία και άλλες δύο αυτόνομες περιφέρειες, το Κόσσοβο 

και τη Βοϊβοντίνα. (Κολιόπουλος, Χατζηκωνσταντίνου και Γούναρης, Η 

Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας πΓΔΜ ως ζητούμενο 2008, 247). 

Η προσπάθεια βίαιου εκσερβισμού των πληθυσμών της σερβικής 

Μακεδονίας δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα καθώς απέτυχε να αφομοιώσει 

τους πληθυσμούς της. Προκειμένου λοιπόν να  επιτευχθεί η ομογενοποίηση των 

πληθυσμών της σερβικής Μακεδονίας ξεκίνησε η μετάλλαξη του γεωγραφικού 

περιεχομένου της καταγωγής τους σε προσδιορισμό μιας νέας εθνικής ταυτότητας 

αυτής των Μακεδόνων. Η θεωρία της ύπαρξης ξεχωριστής μακεδονικής εθνότητας 

η οποία καλλιεργήθηκε από τους Σέρβους ήταν διαφορετική από το σύνθημα των 

βουλγαρικών κομιτάτων «η Μακεδονία στους Μακεδόνες». Το ΒΜΡΟ δεν 

αναγνώριζε ξεχωριστό μακεδονικό έθνος αλλά θεωρούσε τους σλαβόφωνους 

πληθυσμούς, βουλγαρικούς. Η σερβική θέση αποτέλεσε τη βάση της πολιτικής 

θέσης του Τίτο, ο οποίος το1945 διατύπωσε τη θεωρία περί ύπαρξης μακεδονικού 

έθνους, βρίσκοντας έτοιμο το θεωρητικό υπόβαθρό της από Σέρβους 

επιστήμονες, όπως τον μεγάλο εθνογράφο και γεωγράφο Jovan Cvijic.    

(Βασιλειάδης 2004, 256-259) 
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Εθνοσυνέλευση του Jajce 1943. 

Ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος, βρίσκει τη Γιουγκοσλαβία με τον αντιβασιλέα 

Παύλο να υπογράφει συμφωνία συμμαχίας με τον Άξονα. Καταλύτης στη 

συμμαχία αυτή αποτέλεσε η υπόσχεση του Χίτλερ στη Γιουγκοσλαβία της 

παράδοσης της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η αντίδραση όμως των Σέρβων και της 

ορθόδοξης εκκλησίας σε αυτή τη συμμαχία ήταν σθεναρή και η συμμαχία δεν έγινε 

αποδεκτή με  αποτέλεσμα την πτώση της φιλοναζιστικής κυβέρνησης.  Το 

πρόσωπο που αναδείχθηκε ως ηγέτης της Αντίστασης, επικεφαλής των 

Παρτιζάνων, και θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του μακεδονικού 

ζητήματος είναι ο Κροάτης Τίτο. Οι Παρτιζάνοι όχι μόνο κέρδισαν την υποστήριξη 

όλων των υπόλοιπων στοιχείων στις σερβικές κροατικές και σλοβενικές περιοχές, 

αλλά κατάφεραν να πάρουν τον πλήρη  έλεγχο σε δύο περιοχές του παλιού 

γιουγκοσλαβικού κράτους, τη Μακεδονία και το Κόσοβο, όπου οι προηγούμενες 

εθνικές πολιτικές είχαν υποστεί έντονη επίθεση από την Κομιντέρν. Το 

Γιουγκοσλαβικό Κομμουνιστικό Κόμμα ακόμα κι όταν τα μέτρα του βρίσκονταν σε 

διάσταση από τις κομμουνιστικές διακηρύξεις θα αποδεικνύονταν απόλυτα ικανό 

να υπερασπιστεί και να επεκτείνει τα κρατικά του συμφέροντα. (Jelavich 2006, 

419) 

To μακεδονικό ζήτημα, πέρασε σε άλλη διάσταση μετά την εθνοσυνέλευση 

του Jajce (Γιάιτσε), την 29η Νοεμβρίου 1943. Οι Γιουγκοσλάβοι Παρτιζάνοι 

επιχείρησαν και πάλι να οργανώσουν αντιστασιακό κίνημα στην περιοχή του 

παλιού γιουγκοσλαβικού κράτους Μακεδονία. Για να εφαρμόσουν την πολιτική 

τους, έστειλαν τον Σβετόζαρ Βουκμάνοβιτς, γνωστό και ως Τέμπο, να έρθει σε 

επαφή όχι μόνο με μακεδονικές ομάδες αλλά και με μονάδες ανταρτών στην 

Ελλάδα και την Αλβανία. Ο Τίτο, για πρώτη φορά κάνει λόγο για μακεδονική 

εθνότητα, η οποία συγκροτεί μακεδονικό κράτος, χωρίς όμως  σαφώς 

καθορισμένα σύνορα, κράτος το οποίο αν και αυτόνομο θα τελεί υπό τον έλεγχο 

της Γιουγκοσλαβίας. Η επίσημη ανακήρυξη της σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας έγινε την 2η Αυγούστου 1944 στο Ήλιντεν. (Σιούσουρας 2003, 88-89) 
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Κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας  1991 

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου τα Βαλκάνια αποτέλεσαν πεδίο 

αντιπαλότητας μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Στην τέταρτη Διάσκεψη της 

Μόσχας ανάμεσα στον Στάλιν και τον Τσώρτσιλ, τον Οκτώβριο του  1945 

συμφωνήθηκε για τη Γιουγκοσλαβία να έχουν και οι δύο πλευρές το ίδιο ποσοστό 

επιρροής και η ρήξη Τίτο-Στάλιν το 1948 δεν άλλαξε τους περιφερειακούς 

συσχετισμούς ισχύος μεταξύ ανατολής και Δύσης . (Αρμακόλας και Ντόκος 2010, 

226). 

Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1991, η Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας διενήργησε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της. Σύμφωνα με τα 

επίσημα αποτελέσματα, το ποσοστό συμμετοχής ήταν 72,16%. Το 96,44% αυτών 

που ψήφισαν, εξέφρασε την προτίμησή του για ένα «κυρίαρχο και ανεξάρτητο 

κράτος της Μακεδονίας, με το δικαίωμα να ενταχθεί σε μια μελλοντική ένωση 

κυρίαρχων κρατών της Γιουγκοσλαβίας». Με βάση το παραπάνω δημοψήφισμα, η 

Συνέλευση της Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας διακήρυξε την 

ανεξαρτησία της χώρας, στις 17 Σεπτεμβρίου. (Τζιαμπίρης 2013). 

Η κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο τεστ στην 

αναζήτηση ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας. Με την πορεία της 

Γιουγκοσλαβίας προς διάλυση το 1990 και μετά, η ηγεσία τα «Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας» ως συστατικό κράτος της από τον Τίτο, έχασε το στήριγμα της 

τιτοϊκής πολιτικής και βρέθηκε υπό τον κίνδυνο να προσαρτηθεί από τη Σερβία 

στην οποία ανήκε κατά τον Μεσοπόλεμο. Οι χειρισμοί του προέδρου Κίρο 

Γκλιγκόροφ αποδείχθηκαν εξαιρετικά επιδέξιοι και κατάφεραν την αναγνώριση του 

νεοσύστατου ανεξάρτητου κράτους από τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και 

τη διεθνή κοινότητα, ενώ οι εσωτερικές μειονότητες συμβιβάστηκαν με τη νέα 

πραγματικότητα. Η «μακεδονική» ταυτότητα του νεοσύστατου κράτους 

αποδείχθηκε σωτήρια για την ενότητα του κράτους, πλην όμως πήρε σαφώς 

ανθελληνικές διαστάσεις κυρίως στους κόλπους του εθνικιστικούς πολιτικούς 

κύκλους. Το όνομα που επιλέχθηκε, καθώς και η χρήση του Ήλιου της Βεργίνας 

στη σημαία της,  προκάλεσε τη μήνη της Ελλάδας η οποία αναγνώρισε στην πράξη 

αυτή την  υποβόσκουσα ιδέα της επανασύστασης της οθωμανικής Μακεδονίας.  

(Παπασωτηρίου 1994, 97-98) 
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Ενδιάμεση συμφωνία 1995 

Ημερομηνία σταθμός για το κράτος των Σκοπίων, αποτελεί η υπογραφή της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας με την Ελλάδα που προέκυψε μετά από θυελλώδεις 

αντιδράσεις λόγω μας σειράς διαφορών, η δεσπόζουσα από τις οποίες ήταν το 

όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας που η πρώην ομόσπονδη μονάδα επέλεξε 

κατά την διακήρυξη της ανεξαρτησίας της, ως επίσημο όνομα, για το νέο κράτος 

που προέκυψε στην αντίστοιχη περιοχή μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.  

Η Ενδιάμεση Συμφωνία αποτελεί μια διεθνή συνθήκη πλαίσιο με ευρύτατο 

θεματικό φάσμα που καλύπτει σχεδόν όλους τους πιθανούς τομείς συνεργασίας 

των δύο κρατών. Η παραπάνω διεθνής συμφωνία ονομάστηκε ενδιάμεση, μέχρις 

ότου τα δύο μέρη να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους που ήταν τεταμένες για χρόνια. 

Η Ενδιάμεση Συμφωνία έχει αναμφισβήτητα πολιτική βαρύτητα αλλά παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον κα εξαιτίας ειδικών νομικών χαρακτηριστικών. (Κολιόπουλος, 

Χατζηκωνσταντίνου και Γούναρης, Η Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας πΓΔΜ 

ως ζητούμενο 2008, 256-257). 

Τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της Ενδιάμεσης Συμφωνίας που την 

καθιστούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι ότι τα συμβαλλόμενα κράτη παραμένουν 

«ανώνυμα» και αναφέρονται ως το «Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος» και το 

«Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος». Η Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ, ένα μήνα μετά την 

υπογραφή της, με υπογραφή (ά. 22 § 1) την 13η Οκτωβρίου 1995 και όχι 

επικύρωση και λόγω του μεταβατικού χαρακτήρα που της αποδόθηκε δεν έγινε 

κοινοβουλευτική της κύρωση  στην Ελλάδα. Πρόκειται δε, για «Συμφωνία-Πλαίσιο» 

με την έννοια ότι καλύπτει ένα πλατύ θεματικό φάσμα που εκτείνεται από θέματα 

«υψηλής πολιτικής», π.χ. το όνομα της πΓΔΜ ως την «ανάπτυξη των ανθρωπίνων 

σχέσεων». (Ζάικος 2017). 

Οι θεμελιώδεις ρυθμίσεις της Ενδιάμεσης Συμφωνίας που ρυθμίζουν τις 

μεταξύ τω δύο κρατών διαφορές είναι καταρχήν ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει την 

πΓΔΜ ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο» κράτος υπό προσωρινή ονομασία 10  και 

συμφωνεί «να μην προβάλλει αντιρρήσεις στην αίτηση ή τη συμμετοχή» της πΓΔΜ 

«σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και θεσμούς, των 

οποίων είναι μέλος 11 ,  εφόσον η γειτονική χώρα προσδιορίζεται ως πΓΔΜ. 

                                            
10 ά. 1 § 1 α΄ 
11 ά. 11 § 1 α΄ 
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Επιπλέον, στις θεμελιώδεις ρυθμίσεις περιλαμβάνεται η αποκήρυξη της βίας και η 

κατοχύρωση των υφιστάμενων διμερών συνόρων.12 Η πΓΔΜ αποδεχόμενη τη 

Συμφωνία δεν θα εγείρει αλυτρωτικές αξιώσεις σε άλλες χώρες13 και θα απαλείψει 

τον ήλιο (ή αστέρι) της Βεργίνας από τη σημαία της14. Απαγορεύονται επίσης οι 

«εχθρικές ενέργειες ή προπαγάνδα από κρατικά ελεγχόμενες υπηρεσίες»15 όπως, 

για παράδειγμα, μέσω ραδιοφωνικών εκπομπών με διχαστικό περιεχόμενο και 

ορίζεται ότι η η επίλυση της ονοματικής διαφοράς θα γίνει με διαπραγματεύσεις16. 

Η χρονική  ισχύς της Συμφωνίας είναι σήμερα αόριστη17 . (Ζάικος 2017) 

  

                                            
12 Προοίμιο και ά. 2 
13 ά. 6 § 1 
14 ά. 7 § 2 
15 ά. 7 § 1 
16 ά. 5 § 1 
17 ά. 22 § 2 
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Συμφωνία της Αχρίδας 2001 

Η Συμφωνία της Αχρίδας είναι ακόμα μια συμφωνία σταθμός για το κράτος 

των Σκοπίων στη σύγχρονη ιστορία του, η οποία ρυθμίζει τις εσωτερικές διαφορές 

του κράτους, αυτή τη φορά, που προήλθε ως το αποτέλεσμα του πολιτικού 

συμβιβασμού μεταξύ σλαβομακεδόνων και αλβανών, που κατοικούσαν στις 

δυτικές περιοχές της πΓΔΜ, μετά την ένοπλη εξέγερση των τελευταίων, το 2001 

όταν και οι δύο πλευρές θρήνησαν θύματα λόγω του εκτεταμένου εθνοτικού 

χάσματος που επικρατούσε στη χώρα.  

  Την 13η Αυγούστου 200118 υπεγράφη στην Αχρίδα η ομώνυμη συμφωνία 

με αντισυμβαλλόμενα μέρη τον πρόεδρο της πΓΔΜ, Τραϊκόφσκι, τον ηγέτη του 

κόμματος VMRO-DPMNE και πρωθυπουργό Γκεοργίεφσκι, τον αρχηγό του 

Δημοκρατικού Κόμματος των Αλβανών Τζαφέρι και τον αρχηγό του κόμματος 

Δημοκρατικής Ευημερίας Ιμέρι, με τη διαιτησία του αμερικανού πρέσβη στα 

Σκόπια Τζέιμς Πάρντιου και του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Φρανσουά Λεοτάρ. Τα κύρια σημεία της Συμφωνίας περιλαμβάνουν   την αλλαγή 

του προοιμίου του Συντάγματος στο οποίο αναφέρονταν ότι « η Δημοκρατία της 

Μακεδονίας είναι το κράτος του μακεδονικού λαού», τη χρήση της αλβανικής 

γλώσσας στο κοινοβούλιο, ισοτιμία της αλβανικής γλώσσας στους δήμους που οι 

αλβανοί αποτελούν το 20% και ανάλογη με την πληθυσμιακή τους δύναμη 

εκπροσώπηση των αλβανών στη διοίκηση και την αστυνομία. Επιπλέον αυτών, 

στα κύρια σημεία περιλαμβάνεται η χορήγηση περισσότερων αρμοδιοτήτων στην 

τοπική αυτοδιοίκηση, ισοτιμία της «μακεδονικής ορθόδοξης εκκλησίας με την 

καθολική εκκλησία και την ισλαμική ένωση και τέλος προβλέφθηκε η χορήγηση 

οικονομικής βοήθειας από τη συνδιάσκεψη των δωρητριών χωρών για την 

αποκατάσταση των ζημιών στη διάρκεια του πολέμου. (Σ. Σφέτας 2007, 734-735) 

 Η σλαβομακεδονική κοινή γνώμη στο σύνολό της δεν δέχθηκε θετικά τη 

Συμφωνία, καθώς θεώρησε ότι η προσδοκία των Αλβανών περιορίζονταν σε 

δικαιώματα αλλά επεκτείνονταν και σε εδάφη. Με το φόβο της απόσχισης κατά το 

παράδειγμα του Κοσσόβου η συμφωνία αντιμετωπίστηκε σαν απειλή της εθνικής 

ασφάλειας. (Αρμακόλας και Ντόκος 2010, 118)  

                                            
18 Η ημερομηνία αποτελεί την επέτειο της εισόδου των εξεγερμένων αλβανών στα Σκόπια το 1912. 
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Προσφυγή του κράτος των Σκοπίων στο Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης, 2008 

Κατά τη Συνάντηση Κορυφής του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού 

Συμφώνου (ΝΑΤΟ) στο Βουκουρέστι αποφασίστηκε ομόφωνα η αναβολή της 

ένταξής της πΓΔΜ στη Συμμαχία. Η αντίδραση της πΓΔΜ  ήταν άμεση, οπότε, την 

17η Νοεμβρίου 2008, ημερομηνία εορτασμού της ανεξαρτησίας της ως κράτους, η 

πΓΔΜ άσκησε προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά της Ελλάδας με 

τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα προέβη σε «κατάφωρη παραβίαση των υποχρεώσεών 

της κατά το άρθρο 11» της μεταξύ τους Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης  

Σεπτεμβρίου 1995.  

Ειδικότερα, το κράτος των Σκοπίων κατέθεσε τη σχετική αίτηση στο Διεθνές 

Δικαστήριο της Χάγης, με σκοπό να υποχρεωθεί η Ελλάδα να σεβαστεί τις νομικές 

της υποχρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν από την Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης 

Σεπτεμβρίου 1995, που είναι υποχρεωτική για τις δύο χώρες. Το κράτος των 

Σκοπίων θεωρεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας η 

Ελλάδα δεν θα πρέπει να φέρει αντιρρήσεις για την ένταξη της Μακεδονίας στο 

ΝΑΤΟ και ότι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που διεξήχθη στο Βουκουρέστι, τον 

Απρίλιο του 2008, η Ελλάδα παρεμπόδισε την επίδοση πρόσκλησης για ένταξη 

της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και με τον τρόπο αυτό παραβίασε κατάφωρα τις 

υποχρεώσεις της από την Ενδιάμεση Συμφωνία. (ΤΑ ΝΕΑ 2008) 

Πρόκειται κυρίως για μια απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, σχετικά με τα 

κριτήρια και τις προϋποθέσεις εισόδου ενός κράτους σε διεθνή οργανισμό, καθώς 

και τα επιτρεπτά όρια της αντίθεσης ενός κράτους μέλους απέναντι σε 

υποψηφιότητα δυνάμει προηγούμενης συμβατικής δέσμευσης. Το Δικαστήριο 

έκρινε το 2001, ότι η Ελλάδα παραβίασε το ά. 11 § 1 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας 

επειδή αντιτάχθηκε στην ένταξη της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ κατά τη Σύνοδο του 

Βουκουρεστίου. Για την ακρίβεια, «το Διεθνές Δικαστήριο απέρριψε ένα προς ένα 

όλα τα επιχειρήματα και όλες τις ενστάσεις της Ελλάδας, σημειώνοντας και 

επαναλαμβάνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα «απέτυχε να αποδείξει» (failed 

to demonstrate) παραβιάσεις της Ενδιάμεσης Συμφωνίας εκ μέρους της πΓΔΜ.19 

                                            
19 όπως επισήμανε ο καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης: «Η χώρα μας δεν κατάφερε να αποδείξει 

ούτε τη γνωστή συστηματική κωλυσιεργία των Σκοπίων στις διαπραγματεύσεις, ούτε το γεγονός ότι 

έχει υποχωρήσει στη διαπραγματευτική της θέση (από μη χρήση του όρου «Μακεδονία» στη 
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Από την άλλη πλευρά, το Δικαστήριο έκρινε ότι μόνο και μόνον η διαπίστωση της 

παραβίασης από την Ελλάδα συνιστά καθαυτή «κατάλληλη ικανοποίηση» 

(«appropriate satisfaction») για την πΓΔΜ και απέρριψε όλα τα υπόλοιπα αιτήματά 

της. Σύμφωνα με την Απόφαση, «το Δικαστήριο δεν θεωρεί απαραίτητο να διατάξει 

(την Ελλάδα), όπως ζητά (η πΓΔΜ) να αποφύγει οποιαδήποτε μελλοντική 

συμπεριφορά που παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 

11». (Ζάικος 2017) 

 Την 5 Δεκεμβρίου 2011, το Διεθνές Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Ελλάδα 

παραβίασε την Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995, 

παρεμποδίζοντας την ένταξη της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ σε μια απόφαση που είναι  

τελική, χωρίς δικαίωμα έφεσης, και δεσμευτική για τις δύο πλευρές. Το Δικαστήριο 

έκρινε με ψήφους 14 - 2 ότι έχει δικαιοδοσία να εξετάσει την προσφυγή της ΠΓΔΜ, 

κάνοντάς τη αποδεκτή και απορρίπτοντας τις σχετικές ενστάσεις της ελληνικής 

πλευράς. Με ψήφους 15 προς 1, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία 

ασκώντας βέτο στην εισδοχή της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, παραβίασε την υποχρέωσή 

της βάσει του άρθρου 11, παρ.1, της Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Παράλληλα, με 15 

ψήφους έναντι 1 απέρριψε όλα τα άλλα αιτήματα της πΓΔΜ για επιβολή 

μελλοντικών μέτρων από το Δικαστήριο. (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 2011). 

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα της διαφοράς 

γύρω από το όνομα της πΓΔΜ, επιβεβαιώνοντας ότι η εν λόγω διαφορά πρέπει να 

επιλυθεί στο πλαίσιο που ορίζουν οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας μέσω 

διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Το Δικαστήριο καλεί τα δύο μέρη να 

εμπλακούν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων 

Εθνών. H σύσταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι καλεί έμμεσα το 

κράτος των Σκοπίων να επιδείξει πνεύμα συμβιβασμού, έτσι ώστε οι 

διαπραγματεύσεις να απολήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή λύση. Η απόφαση επίσης, 

δεν αφορά και δεν θα μπορούσε να αφορά τη διαδικασία λήψης απόφασης στο 

ΝΑΤΟ, ούτε τα ουσιαστικά κριτήρια και απαιτήσεις που θέτει η Συμμαχία για την 

εισδοχή νέων μελών σε αυτή. Ειδικότερα, σχετικά με το ΝΑΤΟ, υπενθυμίζεται ότι οι 

αποφάσεις του, συγκεκριμένα δε αυτές που ελήφθησαν στις Συνόδους Κορυφής 

του Βουκουρεστίου (2008), του Στρασβούργου (2009) και της Λισσαβόνας (2010), 

είναι ομόφωνες και αντανακλούν την κοινή πεποίθηση των μελών του ότι το 

ζήτημα της ονομασίας της πΓΔΜ θα πρέπει να επιλυθεί πριν από την πρόσκληση 

                                                                                                                                  
«σύνθετη» ονομασία), ούτε καν την αλυτρωτική προπαγάνδα σε βάρος της χώρας μας». 
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της για ένταξη στη Συμμαχία. (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 2011)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΌ 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 Το Μακεδονικό Ζήτημα  

Το  «μακεδονικό ζήτημα» θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν αρχικά 

απότοκο του «ανατολικού ζητήματος», περισσότερο με εδαφικό χαρακτήρα και 

λιγότερο εθνολογικό. Η δημιουργία των ανεξάρτητων κρατών της Ελλάδας και της 

Σερβίας μετά την πτώση της οθωμανικής αυτοκρατορίας έδρασε καταλυτικά ως 

προς την όξυνση του εθνικιστικού αισθήματος των υποταγμένων στον τουρκικό 

ζυγό λαών, με κυρίαρχο το σλαβικό εθνικισμό. Ευνόησε επίσης, τις επιδιώξεις των 

διαφόρων βαλκανικών υποσυστημάτων ισχύος σε στρατηγικό επίπεδο, με σκοπό 

την επικράτησή τους έναντι των υπολοίπων, εντείνοντας τον ανταγωνισμό στην 

περιοχή η οποία έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία. (Σιούσουρας 2003, 87) 

Το «μακεδονικό ζήτημα» θα πάρει διαφορετική τροπή και θα αποκτήσει 

εθνολογικό πια χαρακτήρα με αναφορά για πρώτη φορά σε «μακεδονική» 

εθνότητα όταν ο Κροάτης Τίτο, εκμεταλλευόμενος την εθνολογική πανσπερμία 

που υπήρχε στα Βαλκάνια μετά την πτώση της οθωμανικής αυτοκρατορίας 

αντιμετωπίζει κατά μέτωπο το βουλγαρικό επεκτατισμό με τη δημιουργία ενός 

«μακεδονικού έθνους». Με τον τρόπο αυτό και επιδιώκοντας την προσάρτηση στη 

Γιουγκοσλαβία της ελληνικής και βουλγαρικής Μακεδονίας ο Τίτο, προχώρησε 

μετά την εθνοσυνέλευση του Jajce, στη θεμελίωση του νέου κράτους, του οποίου ο 

ίδιος θα γινόταν ιδρυτής.  

Κατά τον Τίτο, υφίστανται τρεις περιοχές που ολοκληρώνουν την ενωμένη 

Μακεδονία: η Μακεδονία του Πιρίν (Βουλγαρική), η Μακεδονία του Αιγαίου 

(Ελληνική) και η γιουγκοσλαβική Μακεδονία, υποστηρίζοντας δε  ότι μακεδονική 

μειονότητα υπάρχει στη βουλγαρική και στην ελληνική Μακεδονία η οποία 

καταπιέζεται από τα δύο εθνικά κράτη. (Κοππά 1994, 41).  
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Ενώ η τύχη της ελληνικής Μακεδονίας αναμένετο να κριθεί από την έκβαση 

του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, η βουλγαρική Μακεδονία αποτέλεσε τον 

πρωταρχικό στόχο του Τίτο. Χρειαζόταν να γίνει άμεσα πολιτιστική προσαρμογή, 

αποβουλγαροποίηση ενός πληθυσμού ο οποίος είχε σαφώς φιλοβουλγαρικά 

αισθήματα και σταδιακή μετάλλαξη τους σε «μακεδονικά». Τα φιλοβουλγαρικά 

αισθήματα του πληθυσμού, αποδίδονταν στη συστηματική βουλγαρική 

προπαγάνδα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Οι δε Αλβανοί ταυτίζονταν 

σύμφωνα με την άποψη της Σερβίας, με τους Τούρκους. Επομένως κατά την 

εκτίμησή τους σε μια εικοσαετία θα μπορούσε να επιτευχθεί πλήρης εκσερβισμός. 

(Σιούσουρας 2003, 91).  
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Τίτο- ο Ηγέτης 

Η πολιτική προσέγγιση δεν θα μπορούσε να παραλείψει τον καταλυτικό 

ρόλο που είχε η ηγετική πολιτική φυσιογνωμία του Τίτο. Για το λόγο αυτό στο 

παρόν κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση της πολιτικής πορείας 

του ηγέτη που σφράγισε με τις επιλογές του την πορεία του κράτους των Σκοπίων 

πολύ πριν την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του.  

Ο Josip Bros που πήρε το όνομα Τίτο ως αρχηγός Κόμματος το 1934 

γεννήθηκε το την 7η Μαΐου 1892 στο Kumrovec στην περιοχή Zagora μεταξύ 

Κροατίας και Σλοβενίας. Μεγάλωσε μιλώντας μια διάλεκτο που αποτελούσε μίξη 

σλοβενικής και σερβοκροατικής γλώσσας. Κατετάγη στον αυστρο-ουγγαρικό 

στρατό με τον οποίο πολέμησε κατά τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο στο Ανατολικό 

μέτωπο όπου και αιχμαλωτίστηκε από τους Ρώσους, περνώντας έτσι το υπόλοιπο 

του πολέμου ως αιχμάλωτος.  Με τη λήξη του πολέμου επέστρεψε στην 

νεοϊδρυθείσα Γιουγκοσλαβία όπου έγινε σιδηρουργός και συμμετείχε στο κίνημα 

των μπολσεβίκων, καταλήγοντας μετά την πολική του δράση να γίνει αρχηγός του 

κόμματος Zagreb,  ενός από τα πιο ενεργά κόμματα της χώρας. Για την πολιτική 

του δράση εξέτισε εξαετή φυλάκιση την περίοδο 1928-1934 κατά την οποία 

μελέτησε το μαρξισμό υπό την πνευματική καθοδήγηση του Mose Pijade 

διανοούμενου του κόμματος. Όταν οι Γερμανοί εισέβαλαν στη Γιουγκοσλαβία τον 

Απρίλιο του 1941, εγκαθίδρυσαν γερμανική κατοχή στη Σερβία και παραδίδοντας 

την Κροατία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στην Ούστασα (Ustaša), ένα κίνημα που 

λειτουργούσε ως τρομοκρατική οργάνωση πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Αυτό το τρομοκρατικό κίνημα  επιδιώκοντας τη φυλετική καθαρότητα της Κροατίας 

προχώρησε σε πράξεις γενοκτονίας εναντίον των Σέρβων, Εβραίων και των Ρομά, 

όπως επίσης και διώξεις κατά των αντιφρονούντων της Κροατίας. Κατά τη διάρκεια 

της γερμανικής κατοχής η χώρα ο Τίτο ηγήθηκε της αντίστασης των παρτιζάνων, οι 

οποίοι αναγνωρίστηκαν στα τέλη Νοεμβρίου 1943 ως συμμαχικός στρατός του 

γιουγκοσλαβικού κράτους. Ο Τίτο ηγείται του Αντιφασιστικού Συμβούλιου Λαϊκής 

Απελευθέρωσης της Γιουγκοσλαβίας (AVNOJ) που ως πολιτικός βραχίονας του 

αγώνα αποτελεί το υποτυπώδες κοινοβούλιο του αντάρτικου στρατού. Το AVNOJ 

θέτει το 1943 τα θεμέλια του μελλοντικού ομοσπονδιακού καθεστώτος της 

Γιουγκοσλαβίας, και αποδίδει στον Τίτο το βαθμό του στρατάρχη. (Fischer 2007, 

269-278) 
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Την εποχή αυτή γεννιέται η ιδέα της ίδρυσης της Βαλκανικής Ομοσπονδίας 

που θα ξεπερνά ή θα παραμερίζει τις εθνικές αντιθέσεις στα πρότυπα της 

Σοβιετικής Ένωσης και  θα περιλάμβανε την Γιουγκοσλαβία, την Βουλγαρία, την 

Αλβανία, την Ρουμανία και την μέρους της Ελλάδα, με κατάλληλους χειρισμούς του 

ελληνικού εμφυλίου. Η πρωτοβουλία αυτή των ηγετών της Βουλγαρίας Γκεόρκι 

Δημητρόφ και της Γιουγκοσλαβίας Τίτο δυσαρέστησε τον Ι. Στάλιν. (Φιλανιώτης 

Χατζηαναστασίου 1992, 55-57)  

Συγκεκριμένα, ο Στάλιν αντέδρασε όταν οι δύο χώρες μονογράψανε στο 

Μπλεντ,  τον Αύγουστο του 1947, ένα σύμφωνο φιλίας και αμοιβαίας βοήθειας, 

χωρίς να ενημερωθεί ο ίδιος και πριν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη Ειρήνης με τη 

Βουλγαρία. Ιδιαίτερα επικριτικός στάθηκε ο Στάλιν έναντι της γιουγκοσλαβικής 

ηγεσίας σχετικά με την αποστολή μιας γιουγκοσλαβικής μεραρχίας στην Αλβανία 

στα τέλη του 1947, όταν εκκρεμούσε η υπόθεση του επεισοδίου της Κέρκυρας και 

ήταν γνωστή η αμερικανοβρετανική πολιτική έναντι της Αλβανίας (μη αναγνώριση 

του καθεστώτος του Χότζα από την Αμερική και την Αγγλία, κίνδυνος κατάληψης 

της Αλβανίας, που δεν είχε ακόμα διεθνή υπόσταση, από Αγγλους και 

Αμερικανούς). Μετά την υπογραφή του βουλγαρο-γιουγκοσλαβικού συμφώνου 

φιλίας και αμοιβαίας βοήθειας το Νοέμβριο του 1948, επακολούθησε η υπογραφή 

παρόμοιων συμφώνων της Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας με άλλες ανατολικές 

χώρες. Οι ανεύθυνες δηλώσεις του Δημητρώφ στη Ρουμανία, τον Ιανουάριο του 

1948, για μια ομοσπονδία ή συνομοσπονδία των ανατολικών χωρών, στην οποία 

θα μπορούσε να ενταχθεί και η «Λαϊκή Δημοκρατία της Ελλάδας», προκάλεσαν 

επίσης την οργή του Στάλιν. Ο Στάλιν δεν μπορούσε να ανεχθεί μείωση της 

σοβιετικής επιρροής στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Η αναφορά του 

Δημητρώφ στην Ελλάδα και η υπερβολική εμπλοκή της Γιουγκοσλαβίας στον 

ελληνικό εμφύλιο πόλεμο θα μπορούσαν να ερμηνευτούν από τους Αμερικανούς 

ότι είχαν τη συγκατάθεση της Σοβιετικής Ενωσης και να επηρεάσουν τις 

αμερικανοσοβιετικές σχέσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά και ο Στάλιν 

προσπαθούσε να ελέγξει τη Γιουγκοσλαβία είτε επιλέγοντας το Βελιγράδι ως έδρα 

της Κομινφόρμ είτε ιδρύοντας κοινές μετοχικές σοβιετογιουγκοσλαβικές εταιρείες. 

(Σ. Σφέτας, www.kathimerini.gr 2012) 
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Η αποκατάσταση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων σε επίπεδο 

επιτετραμμένων, λόγω των οφειλόμενων αποζημιώσεων από μέρους της 

Βουλγαρίας στις 22 Μαΐου 1954  καθώς και η αποστολή ιδιόχειρης επιστολής του 

Χρουστσόφ προς τον Τίτο στις 26 Ιουνίου 1954, το περιεχόμενο της οποίας δεν 

δημοσιεύτηκε αλλά από δηλώσεις γιουγκοσλάβων αξιωματούχων προέκυπτε η 

θέληση της ΕΣΣΔ για εξομάλυνση των σχέσεων, ήταν προσπάθειες να 

απομακρυνθεί η Γιουγκοσλαβία από την Δύση.   Η αλλαγή στάσης της ΕΣΣΔ έκανε 

τον Τίτο να μην θέλει την σύνδεση της Βαλκανικής Συμμαχίας με τους μηχανισμούς 

του ΝΑΤΟ, πράγμα που θα ανάγκαζε την Γιουγκοσλαβία να αναλάβει 

υποχρεώσεις έναντι της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.  Από την άλλη, η Ελλάδα 

επιθυμούσε την σύνδεση της Βαλκανικής συμμαχίας με το ΝΑΤΟ και την εμπλοκή 

της Γιουγκοσλαβίας στους μηχανισμούς του. Τέλος, η Τουρκία που είχε στραμμένο 

το ενδιαφέρον της στην Μέση Ανατολή, ήθελε να συνδέσει την σύναψη της 

συμμαχίας με την λύση του ζητήματος της Τεργέστης. Εν τέλει, το κείμενο της 

συμμαχίας που υπογράφτηκε στις 9 Αυγούστου 1954 ήταν ένας συγκερασμός των 

ελληνικών και των γιουγκοσλαβικών θέσεων. Η συνθήκη είχε στενό βαλκανικό 

χαρακτήρα και η Γιουγκοσλαβία δεν ανέλαβε σαφείς δεσμεύσεις έναντι του ΝΑΤΟ. 

Μολαταύτα, θεωρούσε βέβαιο ότι το ΝΑΤΟ θα την στήριζε σε ενδεχόμενη ρήξη με 

την ΕΣΣΔ. Έτσι, ο Τίτο κέρδιζε την ασφάλεια από την Δύση, ενώ παράλληλα 

κρατούσε ανοικτή την πόρτα στην Μόσχα. Επίσης, διασφάλιζε την σοσιαλιστική 

δομή της χώρας του από μια πιθανή επιρροή των δυτικών θεσμών σε αυτή. 

Τελικώς, το Βαλκανικό Σύμφωνο απεδείχθη θνησιγενές, έχασε την πρακτική του 

σημασία με την ελληνοτουρκική διαμάχη στο κυπριακό το 1955  και οι σχέσεις 

ΕΣΣΔ – Γιουγκοσλαβίας εξομαλύνθηκαν τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου με την 

αποδοχή από τους Σοβιετικούς του γιουγκοσλαβικού δρόμου προς τον 

σοσιαλισμό και την χορήγηση γενναίων δανείων στην Γιουγκοσλαβία από την 

Σοβιετική Ένωση. Βέβαια, ο Τίτο ακολουθούσε πλέον την πολιτική των ίσων 

αποστάσεων με Ανατολή και Δύση και δεν  συνδέθηκε με το Σύμφωνο της 

Βαρσοβίας, την αμυντική συμμαχία των σοσιαλιστικών κρατών που συστήθηκε το 

1956, πράγμα που διακαώς επιθυμούσε η Μόσχα. Ωστόσο αν και το Βαλκανικό 

Σύμφωνο ήταν πια νεκρό γράμμα, δεν καταγγέλθηκε από καμία πλευρά.  

(Μισολίδης 2015)   
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Αντίθετα , ο Τίτο με μια νέα πρωτοβουλία του το 1955 στο Μπαντούνγκ της 

Ινδονησίας θα εγκαινίαζε το Κίνημα των Αδεσμεύτων που αποτελούσε στροφή 

στον αραβικό κόσμο. Ο πολιτικός προσανατολισμός του στη δεκαετία του 1960 θα 

αναβαθμίσει ρόλο  των Μουσουλμάνων στις περιοχές  της Βοσνίας, του Σαντζάκ, 

του Κοσσόβου  και των Σκοπίων. (Φιλανιώτης Χατζηαναστασίου 1992, 60) 

Συμπερασματικά, η ρήξη του Τίτο με το Στάλιν αφορούσε κυρίως την 

αντίδραση της ΕΣΣΔ στην διαφαινόμενη κυριαρχία του πρώτου στα Βαλκάνια. Η 

ηγετική φυσιογνωμία του Τίτο ανέδειξε τη διεθνή παρουσία της Γιουγκοσλαβίας 

μέσα από την προβολή της σοσιαλιστικής της ιδιαιτερότητας ως 

αυτοδιαχειριστικής ομοσπονδιακής χώρας που πρώτη ήρθε σε αντιπαράθεση με 

το σταλινισμό. Ο Τίτο πεθαίνει σε ηλικία 87 χρονών το 1980 συνδέοντας πλέον 

ιστορικά το όνομά του με τη Γιουγκοσλαβία που λίγα χρόνια μετά το θάνατό του θα 

διαλυθεί . (Φιλανιώτης Χατζηαναστασίου 1992, 57) 
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O ρόλος της Κομιντέρν 

Στα χρόνια μέχρι το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου η επαναστατική 

απειλή των Μπολσεβίκων, τόσο πραγματική όσο και φανταστική, έπαιξε ζωτικό 

ρόλο όχι μόνο στις διεθνείς σχέσεις όσο και στην εσωτερική πολιτική των κρατών. 

Παρά το γεγονός ότι η Σοβιετική ένωση θα παρέμενε η μόνη κομμουνιστική χώρα 

μέχρι και μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν εγκαταλείφθηκε προσπάθεια να 

προχωρήσει η επανάσταση σε άλλες χώρες και γι αυτό το λόγο δημιουργήθηκε μια 

διεθνής οργάνωση. Η Πρώτη Διεθνής, οργανώθηκε από τον Καρλ Μαρξ το 1864 

και λειτούργησε μέχρι το 1876  ενώνοντας όλες τις μικρές κομμουνιστικές ομάδες 

που υπήρχαν. Η Δεύτερη Διεθνής ήταν ένας χαλαρός σύνδεσμος σοσιαλιστικών 

κομμάτων που ιδρύθηκε το 1889 και διαλύθηκε στις αρχές του Ά Παγκοσμίου 

Πολέμου όταν όλα τα σοσιαλιστικά κόμματα πήραν πατριωτική θέση και 

υποστήριξαν τις κυβερνήσεις τους. Το Μάρτιο του 1919 η σοβιετική κυβέρνηση 

προχώρησε στο σχηματισμό της Τρίτης Διεθνούς η οποία έγινε γνωστή ως 

Κομιντέρν (Communist International).  Το πρόγραμμα της Κομιντέρν ήταν έργο του 

Βλαντίμιρ Ίλιτς Λένιν που ήταν επικεφαλής της σοβιετικής κυβέρνησης, έδινε 

ιδιαίτερη έμφαση στον ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης. Τα 

κομμουνιστικά κόμματα του κόσμου θα ακολουθούσαν το σοβιετικό παράδειγμα 

στην ιδεολογία την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας, το  σοβιετικό κράτος ήταν 

το πρότυπο γα το μέλλον και καθήκον όλων των κομμουνιστικών κομμάτων ήταν 

να υποστηρίξουν τα σοβιετικά συμφέροντα. (Jelavich 2006, 304) 

 Ο πραγματικός ανάδοχος του κράτους των Σκοπίων, δεν ήταν άλλος από 

την Κομιντέρν στη δεκαετία του 1930. Το 1934 εκδόθηκε από την Κομιντέρν μια 

Λευκή Βίβλος η οποία περιέγραφε τις διάφορες αδικίες που γίνονταν από τους 

γαιοκτήμονες και του μονάρχες εις βάρος του αγροτικού και εργατικού πληθυσμού. 

Όμως ο πιο σημαντικός στόχος του Κρεμλίνου, αναβιώνοντας την παλιά τσαρική 

φιλοδοξία ήταν η έξοδος στο Αιγαίο. Η δημιουργία ενός κράτους σφήνας ανάμεσα 

στην Ελλάδα και τη Σερβία και γη έγερση της διεκδίκησης της περιοχής της 

Μακεδονίας αποτελούσαν τα μακροπρόθεσμα σχέδια της σοβιετικής Ένωσης. Η 

πρόθεση του Τίτο για τη για τη δημιουργία ενός τέτοιου κρατιδίου είχε διαφανεί με 

την ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Μακεδονίας, μέσα στους 

κόλπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιουγκοσλαβίας. Είναι η περίοδος που η 

Γιουγκοσλαβία εγείρει διεκδικήσεις αρχικά προ τη Βουλγαρία και δευτερευόντως 

προς την Ελλάδα. Τα μεγαλόπνοα σχέδια του Τίτο όμως δεν υλοποιήθηκαν 
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εξαιτίας της ρήξης του με το Στάλιν τον Ιούνιο του 1948. Ο Στάλιν  ο οποίος είχε 

αναλάβει την εξουσία μετά το θάνατο του Λένιν το 1024, είχε διαλύσει την 

Κομιντέρν, τη θέση της οποίας πήρε η Κομινφόρμ (Communist information). 

(Σιούσουρας 2003, 91-92) 

 Η θέση της Κομινφόρμ ήταν ότι κάθε κομμουνιστικό κόμμα σε κάθε κράτος 

έχει υποχρέωση να διακρίνει τα συμφέροντα των καταπιεζόμενων τάξεων από τα 

εθνικά συμφέροντα που συμπίπτουν με αυτά της άρχουσας τάξης. Έτσι, όλοι οι 

κομμουνιστές ανεξαρτήτου εθνικότητας θα έπρεπε να ήταν έτοιμοι να κάνουν 

ακόμα και τις μεγαλύτερες εθνικές θυσίες εάν η ευρύτερη γεωγραφική στρατηγική 

το επιβάλλει. Θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης το οποίο μπορεί 

να οδηγήσει ακόμα και στην απόσχιση από το εθνικό κράτος στο οποίο ζούσαν 

(Degras 1956, 30-33)  

Η Βουλγαρία έχοντας ανακτήσει το παλιό της κύρος στην Κομινφόρμ, 

άρχισε να αποκηρύσσει την ύπαρξη μακεδονικού έθνους και υποστήριξε θερμά ότι 

οι κάτοικοι του Πιρίν είναι Βούλγαροι. Τότε οι κάτοικοι της «Μακεδονίας του Πιρίν» 

οι οποίοι ουδέποτε αρνήθηκαν τη βουλγαρική τους εθνικότητα προκειμένου να 

υιοθετήσουν μια νέα «μακεδονική» αυτή τη φορά, εκδίωξαν τους Γιουγκοσλάβους 

προπαγανδιστές διακόπτοντας κάθε πρόοδο της εθνικής μετάλλαξης που είχε 

επιχειρηθεί. Όταν ο Τίτο αντιλήφθηκε πως αδυνατούσε να πετύχει τη δημιουργία 

μιας νοτιοσλαβικής ομοσπονδίας που θα περιελάμβανε την ελληνική και τη 

βουλγαρική Μακεδονία κατευθύνθηκε στην εθνική και πολιτισμική μετάλλαξη των 

σλάβων κατοίκων της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας. 

Η θεμελίωση της νέας εθνότητας απαιτούσε καταρχήν τη δημιουργία νέας 

ονομασίας. Η ίδρυση του νέου κράτους έγινε με την ονομασία Σοσιαλιστική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας το 1945, μετονομασία που δεν περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό γιουγκοσλαβική υποδηλώνοντας την ταύτιση του ονόματος του 

κράτους με την εθνολογική καταγωγή όχι μόνο των κατοίκων της γιουγκοσλαβικής 

Μακεδονίας αλλά και των λοιπών που κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή του 

μακεδονικού χώρου. Ο σκοπός αυτής της προσπάθειας που έχει σύμμαχο το 

χρόνο ήταν ο όρος αυτός να αποκτήσει και εθνολογικό περιεχόμενο. Δεύτερο 

συστατικό στοιχείο ήταν η γλώσσα. Η δημιουργία μακεδονικής γλώσσας αποτελεί 

ένα εκσερβισμένο βουλγαρικό ιδίωμα που περιέχει πολλές ελληνικές και τουρκικές 

λέξεις. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια αποβουλγαροποίησης με την απομάκρυνση 

πολλών  βουλγαρικών χαρακτήρων. Τρίτο συστατικό στοιχείο ήταν η δημιουργία 
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Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τέταρτο, φυσικά η δημιουργία 

«μακεδονικής ιστορίας». Σύμφωνα με τη «μακεδονική» ιστορία οι αρχαίοι 

μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες παρά μόνο η άρχουσα τάξη που είχε εξελληνιστεί. Ο 

απλός λαός ήταν «μακεδονικός» ο οποίος αργότερα αναμείχθηκε με τους Σλάβους 

που απαντώνται στη βαλκανική χερσόνησο μετά τον 6ο αιώνα. Επομένως, κατά τη 

«μακεδονική» ιστορία είναι ο μοναδικός λαός που μπορεί να διεκδικήσει την 

πολιτιστική κληρονομιά των αρχαίων Μακεδόνων. (Σιούσουρας 2003, 92-93)  



- 43 -

 

 Η γέννηση του κράτους των Σκοπίων 

 Το ιδρυτικό μανιφέστο του Τίτο στο Ήλιντεν την 2η Αυγούστου 1944, σε μια 

συμβολική επέτειο της ομώνυμης επανάστασης, περιγράφει το  νέο μακεδονικό 

κράτος ως Δημοκρατική Ομοσπονδία της Μακεδονίας, διακηρύσσει την ισότητα 

όλων των εθνικοτήτων στη Μακεδονία, την ελευθερία όλων των λαών στην 

αυτοδιάθεση και προσκαλεί Αλβανούς, Τούρκους και Βλάχους να ενωθούν στον 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Η γλώσσα του νέου κράτους θα ήταν τα 

«μακεδονικά». Το μακεδονικό αλφάβητο εμφανίστηκε την 3η Μαΐου 1945 και η 

ορθογραφία τη 7η Ιουνίου 1945. Το 1946 ιδρύθηκε το μακεδονικό τμήμα 

Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο της πόλης των Σκοπίων, και το 1953 ιδρύθηκε 

επίσης το Ινστιτούτο για τη Μακεδονική γλώσσα “Krste P. Misirkov”. Αναγκαία 

επίσης θεωρήθηκε από το κομμουνιστικό καθεστώς η ίδρυση αυτοκέφαλης 

ορθόδοξης εκκλησίας με σκοπό να ανακόψει το βουλγαρικό αλυτρωτισμό. Η 

Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία αποδέχθηκε αρχικά την αυτοκέφαλη 

Σλαβομακεδονική Εκκλησία, κάτω από τη σκέπη του Σερβικού πατριαρχείου, όχι 

όμως και η βουλγάρικη ούτε η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, οι οποίες πάντα την 

θεωρούσαν σχισματική και πολιτικό κατασκεύασμα (Phillips 2004, 41-42). 

 Η Σύνοδος της Σλαβομακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προς την 

Αρχιερατική Σύνοδο της Σερβικής Εκκλησίας, ζητά να της χορηγήσει το 

αυτοκέφαλο την 5η Δεκεμβρίου του 1966. Σε ειδική συνεδρία που έγινε το επόμενο 

έτος η Σερβική Σύνοδος απέρριψε το αίτημα και την 17η Ιουλίου 1967 συγκλήθηκε 

η Γ΄ Κληρικολαϊκή Συνέλευση η οποία ανακήρυξε αυτοκέφαλη την 

Σλαβομακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία. Τροποποιήθηκε επίσης ο Καταστατικός 

χάρτης της Εκκλησίας, καθώς προστέθηκαν οι δύο νέες επισκοπές των 

Δεβρών-Κιτσέβου και Αμερικής-Καναδά-Αυστραλίας. Ο προκαθήμενος της 

Σλαβομακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας φέρει τον τίτλο του «αρχιεπισκόπου 

Αχρίδας και Μακεδονίας» (Γόνης 1996, 274). 

  



- 44 -

 

Ανακήρυξη του ανεξάρτητου κράτους 

Το ομόσπονδο κράτος της Μακεδονίας παρέμεινε ενσωματωμένο στη 

Γιουγκοσλαβία για περίπου  σαράντα χρόνια. Τόσο όσο μεσουράνησε στην 

πολιτική ζωή της Γιουγκοσλαβίας ο Τίτο. Μετά το θάνατό το, το Μάιο του 1980, η 

αποσύνθεσή της ήταν εμφανής καταδεικνύοντας ότι η συνοχή για το χρονικό 

διάστημα που προηγήθηκε οφείλεται στην άσκηση της εξουσίας από τον ίδιο και 

όχι στην ομαλή συνύπαρξη των εθνοτήτων που κατοικούσαν σε αυτή. Επιπλέον, η 

ισχυροποίηση του σερβικού παράγοντα με την άνοδο του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς 

που ανήλθε στην εξουσία των κομμουνιστών της Σερβίας συνετέλεσαν καταλυτικά 

στην ανεξαρτητοποίηση του κράτους των Σκοπίων, καθώς η πολιτική του 

λειτούργησε ενισχυτικά στην απόσχισή της. Τέλος, καταλυτικά λειτούργησαν και οι 

φυγόκεντρες πολιτικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στη Σλοβενία και την Κροατία, 

οπότε αν έμενε το κράτος των Σκοπίων μετά την ανεξαρτητοποίηση των πλουσίων 

ομόσπονδων κρατών, θα έμενε ως φτωχότερη σε όλα τα επίπεδα με τον κίνδυνο 

της απόλυτης κυριαρχίας των Σέρβων. (Σιούσουρας 2003, 96-97) 

To κλίμα έντασης όμως των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων δεν 

περιορίστηκε σε λεκτικές αντιπαραθέσεις. Το καλοκαίρι του 1988, σε μια περίοδο 

έντονης ξηρασίας, τα Σκόπια σε συνεργασία με το Βελιγράδι κατακράτησαν τα 

νερά του ποταμού Αξιού γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της 

Αθήνας. Τότε, η κυβέρνηση Παπανδρέου μετονομάζει το Υπουργείο Βορείου 

Ελλάδος σε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τα σημεία αντιπαράθεσης που 

κλιμάκωσαν εκείνη την εποχή τις διμερείς σχέσεις ήταν σύμφωνα με την πλευρά 

της  Γιουγκοσλαβίας η άρνηση της Ελλάδας να χορηγήσει βίζα σε κατοίκους των 

Σκοπίων που είχαν καταφύγει στα Σκόπια την περίοδο του 1940 προκειμένου να 

επισκεφτούν την Ελλάδα, η άρνηση αναγνώρισης της «μακεδονικής γλώσσας και 

του Πανεπιστημίου των Σκοπίων καθώς και  η παρακώλυση του ελεύθερου 

διασυνοριακού εμπορίου. Πολλά από τα περιοριστικά μέτρα που είχε πάρει η 

Ελλάδα την εποχή εκείνη, που μπορεί να ήταν πράγματι υπερβολικά, 

καταδεικνύουν την κλιμάκωση της  έντασης λόγω των μειονοτικών διεκδικήσεων 

και των προπαγανδιστικών πιέσεων των Σκοπίων. (Λυγερός 1992, 66) 
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Το 1992 η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ως κράτους και η ανάδειξη των 

ομόσπονδων συστατικών στοιχείων της ως ανεξάρτητα κράτη, βρήκε και το 

κράτος των Σκοπίων στο κατώφλι της Έκτακτης Υπουργικής Συνόδου της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας 20  η οποία έθεσε τους όρους για την 

αναγνώριση των δημοκρατιών που προέκυψαν από αυτή. Στο νέο κράτος, πριν 

την αναγνώρισή του επιβλήθηκαν τρεις όροι:  

α. να δεσμευτεί ότι θα υιοθετήσει συνταγματικές και πολιτικές εγγυήσεις που 

εξασφαλίζουν ότι δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις κατά γειτονικού κράτους μέλους 

της Κοινότητας  

 β. ότι δεν θα διεξάγει εχθρική προπαγάνδα εναντίον γειτονικού κράτους 

μέλους της Κοινότητας. 

 γ. δεν θα χρησιμοποιήσει ονομασία που συνεπάγεται εδαφικές 

διεκδικήσεις. (Βαληνάκης και Ντάλης 1996, 52) 

 Η είσοδος του κράτους των Σκοπίων στον ΟΗΕ ήταν επίσης επεισοδιακή. 

Λόγω της αντίδρασης της Ελλάδας περί της ονομασίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας, 

συνδέοντας ευθέως την επίλυση της διαφοράς με την ειρήνη και την ασφάλεια στα 

Βαλκάνια, είχε ήδη αποφασίσει ως προς αυτήν την κατεύθυνση, προτρέποντας τις 

δύο πλευρές να συνεργαστούν πλήρως και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους 

να μην θέσουν εμπόδια. Η προτροπή έγινε ώστε να μην σπεύσουν άλλα κράτη να 

αναγνωρίσουν το νεοσύστατο κράτος με ονομασία διαφορετική από αυτή που 

έγινε δεκτή κατά την αποδοχή του στον ΟΗΕ. Η παραπάνω σύσταση δεν έγινε 

όμως αποδεκτή από πληθώρα κρατών21, ενώ άλλα κράτη αναγνώρισαν το νέο 

κράτος με την προσωρινή του ονομασία πΓΔΜ 22 . (Κολιόπουλος, 

Χατζηκωνσταντίνου και Γούναρης, Η Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας πΓΔΜ 

ως ζητούμενο 2008, 267-268). 

                                            
20 Συνήλθε στις Βρυξέλλες την 15η Δεκεμβρίου 1991 
21 Τουρκία, Σλοβενία, Κροατία, Ρωσία, Λιθουανία, Λευκορωσία, Σουηδία, Ελβετία, Αυστρία, Ιράν, 

Πακιστάν, Κίνα. 
22 Ιταλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο και Ισπανία. 
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Η τρέχουσα διεθνής ρύθμιση,  αναφορικά με την ονομασία της πΓΔΜ 

αποτυπώνεται στη Βάση Δεδομένων Πολύγλωσσης Ορολογίας των Ηνωμένων 

Εθνών (UNTERM) η οποία κατατάσσει την πΓΔΜ σε Κατάλογο με τα Ονόματα 

Χωρών στο αγγλικό αλφάβητο υπό το γράμμα “t”, ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και το 

Τιμόρ-Λέστε. Αν και ο επιθετικός προσδιορισμός-εθνικότητα του κράτους στην 

αγγλική γλώσσα καταγράφονται ως «of the former Yugoslav Republic of 

Macedonia», η ίδια αναφορά στη γαλλική γλώσσα είναι «de l' ex-République 

yougoslave de Macédoine; macédonien», δηλ. καταγράφεται εναλλακτικά και ο 

επιθετικός προσδιορισμός «μακεδονικός» χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό. Η δε 

τοπική γλώσσα καταγράφεται ως «Μacedonian». Επιπλέον, το ζήτημα του 

ονόματος παραμένει νομικά άλυτο, πολιτικά ανοιχτό και σύμφωνα με το διεθνές 

δίκαιο, η πΓΔΜ δεσμεύεται νομικά να επιλέξει ένα νέο όνομα μετά από 

διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα. (Ζάικος 2017).  
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Το κράτος των Σκοπίων ως περίκλειστο κράτος. 

Μία σημαντική γεωγραφική ιδιαιτερότητα του κράτους των Σκοπίων που 

όμως έχει πολιτικές προεκτάσεις, είναι ότι δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Είναι 

δηλαδή, ένα κράτος περίκλειστο, γεγονός που αποτελεί μεγάλο γεωπολιτικό 

μειονέκτημα, καθώς η χρήση μεγάλου λιμένα αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

ανάπτυξης οικονομικού, στρατιωτικού και πολιτικού ενδιαφέροντος . 

 Η χρήση του όρου περίκλειστου κράτους καθώς και των άλλων όρων που 

σχετίζονται με αυτό το κράτος παρέχονται στο άρθρο 124 της Σύμβασης του 1982  

και αναφέρεται στο κράτος που δεν έχει θαλάσσιες ακτές. Η διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας δημιούργησε πέντε νέα κράτη από τα οποία μόνο το ένα, το 

κράτος των Σκοπίων, είναι περίκλειστο. Από τα υπόλοιπα τέσσερα, η Σλοβενία, η 

Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Κροατία  η Σερβία και το Μαυροβούνιο έχουν διέξοδο στη 

θάλασσα της Αδριατικής. Η περίπτωση του κράτους των Σκοπίων, αποτελεί μια 

πολύ ιδιαίτερη περίπτωση δεδομένου ότι ως κράτος έχει το πλεονέκτημα της 

ταυτόχρονης πρόσβασης σε τρία λιμάνια άλλων κρατών, ενώ η διαμετακόμιση 

μέσω της Ελλάδας λαμβάνει χώρα κάτω από ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες με 

εξαίρεση την περίοδο των ελληνικών οικονομικών κυρώσεων του 1994. Έτσι 

λοιπόν, το κράτος των Σκοπίων, συνδέεται μέσω ευθείας σιδηροδρομικής 

γραμμής μήκους 79 Km με το λιμένα Θεσσαλονίκης ενώ μπορεί ταυτόχρονα να 

χρησιμοποιεί το λιμένα του Δυρραχίου στην Αλβανία, του Μπουργκάς στη 

Βουλγαρία και του Μοντενέγκρο στη Σερβία. (Σιούσουρας 2003, 201) 

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης επιτρέπει τη συντομότερη θαλάσσια 

πρόσβαση στις ακτές της Μικράς Ασίας και του Σουέζ,  βρίσκεται στην είσοδο των 

Βαλκανίων και προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η 

χρήση του δε, αποτέλεσε σημείο αναφοράς της πολυδιάστατης αντιπαράθεσης με 

το κράτος των Σκοπίων. Η ρύθμιση της διαμετακόμισης του κράτος των Σκοπίων 

στο λιμένα της Θεσσαλονίκης αγγίζει διατάξεις τόσο της σύμβασης του Δικαίου της 

Θάλασσας 1982, της ενδιάμεσης συμφωνίας 1995, αλλά και την κοινοτική 

νομοθεσία περί ελεύθερων ζωνών. Η σημασία του λιμένα Θεσσαλονίκης για την το 

γειτονικό κράτος, αναβαθμίζεται από τις τέσσερις σιδηροδρομικές γραμμές και 

τους αυτοκινητόδρομους που συνδέουν το λιμάνι και την πόλη της Θεσσαλονίκης 

με την Κωνσταντινούπολη, το Βελιγράδι, το Μοναστήρι και την Αθήνα. 

(Σιούσουρας 2003, 31,34) 
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 Ένα σημαντικό μέρος των εισαγωγών και εισαγωγών του κράτους των 

Σκοπίων και κυριολεκτικά όλος ο ανεφοδιασμός πετρελαίου της χώρας γίνεται από 

το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η διακοπή των γραμμών επικοινωνίας  στη 

Γιουγκοσλαβία και του εμπάργκο των Ηνωμένων Εθνών σε αυτή ανέδειξε την 

σημασία του λιμανιού. Περίπου 2,8 εκατομμύρια τόνοι αγαθών αξίας 770  

εκατομμυρίων δολαρίων διακινήθηκαν μέσω της Θεσσαλονίκης. Από τα στοιχεία 

αυτά καταδεικνύεται η ευαισθησία του κράτους των Σκοπίων σε διατάραξη της 

διακίνησης ενεργειακών και βιομηχανικών αγαθών μέσω του λιμανιού της 

Θεσσαλονίκης. Το 1992 η Ελλάδα προχώρησε σε εμπάργκο πετρελαίου από τον 

Αύγουστο έως το Δεκέμβριο προκαλώντας τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομία της 

γειτονικής χώρας. (Wallden 1995)  Το Φεβρουάριο του 1994, εκτός από το 

κλείσιμο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στα Σκόπια, αποφασίστηκε από την 

ελληνική κυβέρνηση να απαγορευθεί και η διακίνηση αγαθών από και προς το 

κράτος των Σκοπίων, μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης εκτός κάποιων 

εξαιρέσεων για ανθρωπιστικούς λόγους. (Τζιαμπίρης 2013). Η ηγεσία του κράτους 

των Σκοπίων άσκησε οξεία κριτική κατά της Ελλάδας, ενώ ανησυχίες και 

επικρίσεις για τα μέτρα εξέφρασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ΕΕ, οι ΗΠΑ, η 

Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, το Βέλγιο, η Τουρκία και η Βουλγαρία. Η 

Τουρκία και η Αλβανία πρότειναν ως διέξοδο στα Σκόπια τη χρησιμοποίηση 

λιμανιών τους για τη διακίνηση εμπορευμάτων. (Πολιτιστικό Ινστιτούτο 

Ακαδημαϊκών Ερευνών και Μελετών n.d.) 
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Η διαφορά για τον όρο Μακεδονία ως γεωγραφικός όρος. 

 

Ο ισχυρός συμβολισμός των γεωγραφικών ονομάτων σε πολιτικό αλλά και 

νομικό επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητος. Αυτό συμβαίνει διότι τα γεωγραφικά 

ονόματα υποδηλώνουν πολλές φορές την ταυτότητα του κατόχου τους και 

επηρεάζουν πολλούς τομείς της ζωής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Όσον αφορά τη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, με την προϋπόθεση ότι 

γίνεται δεκτό ότι ως γεωγραφική περιοχή εκτείνεται πέρα από τα όρια μιας 

κυριαρχίας, το κράτος των Σκοπίων διεκδικεί το όνομα Μακεδονία, 

καταλαμβάνοντας μόνο ένα τμήμα της συγκεκριμένης περιοχής ενώ ταυτόχρονα 

χρησιμοποιείται από την Ελλάδα η οποία καταλαμβάνει πολύ μεγαλύτερο 

ποσοστό της συγκεκριμένης περιοχής για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Ταυτόχρονα, αποτελεί στοιχείο αυτοπροσδιορισμού των κατοίκων την Ελλάδας 

που ζουν στην περιοχή αλλά με τελείως διαφορετικό περιεχόμενο και σημασία από 

αυτή που διεκδικούν ως εθνικό στοιχείο αυτοπροσδιορισμού στο κράτος των 

Σκοπίων. (Κολιόπουλος, Χατζηκωνσταντίνου και Γούναρης 2008, 278-283) 

Στο διεθνές περιβάλλον τα κράτη που αναγνώρισαν το κράτος των Σκοπίων 

ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας» είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

(2004), η Βουλγαρία (χωρίς να αναγνωρίζει μακεδονικό» έθνος), η Λ.Δ. Κίνας, η 

Ρωσία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Κροατία, η Σλοβενία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η 

Ουγγαρία και η Ινδία. Τα κράτη που αναγνώρισαν το κράτος των Σκοπίων με το 

όνομα πΓΔΜ είναι η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Δανία, η Γαλλία, η 

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο (αν και σε διμερές επίπεδο αναγνωρίζει το κράτος 

ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας»), η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Νότιος Αφρική, το 

Μεξικό και Ολλανδία. Επίσης σε όλους τους  διεθνείς οργανισμούς χρησιμοποιείται 

το όνομα πΓΔΜ. (Ζάικος 2017) 
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Τελικά, αν η πράξη της αναγνώρισης του συνταγματικού ονόματος του 

κράτος των Σκοπίων από ορισμένα κράτη προκαλεί το ενδιαφέρον είναι εξίσου 

αξιοσημείωτη και η πράξη της μη αναγνώρισης από ορισμένα άλλα κράτη. Είναι 

γεγονός πως μέχρι σήμερα πολλά κράτη δεν αναγνώρισαν το κράτος των Σκοπίων 

με το συνταγματικό του όνομα και η στάση αυτή των κρατών είναι εξίσου πολιτική, 

όσο και η στάση αυτών που την έχουν αναγνωρίσει. Πώς μπορεί λοιπόν να 

αποδοθεί το «δίκαιο», μήπως ανάλογα με τον αριθμό των κρατών ή μήπως με το 

ποια είναι τα κράτη που προχώρησαν στην αναγνώριση; Καθώς στο διεθνές δίκαιο 

δεν υπάρχει κανόνας μέχρι σήμερα, η αναγνώριση ή μη του συνταγματικού 

ονόματος καταρχήν τοποθετείται στο χώρο της πολιτικής. Σαν στάση λοιπόν ενός 

κράτους μπορεί να επηρεάσει τη συνολική νομική εικόνα στο βαθμό που οι 

μονομερείς πράξεις ιδίως όταν διενεργούνται παράλληλα και με ταυτόσημο 

περιεχόμενο από μεγάλο αριθμό κρατών, μπορούν να παράγουν νομικές 

συνέπειες23. Όσο δηλαδή οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται επ΄ αόριστο και μια 

πιθανή συμβιβαστική λύση απομακρύνεται από το πολιτικό σκηνικό ενώ 

ταυτόχρονα όλο και περισσότερα κράτη αναγνωρίζουν το συνταγματικό όνομα του 

κράτους των Σκοπίων, τότε αναπόφευκτα υπονομεύεται το θεμελιωμένο δικαίωμα 

της Ελλάδας για διαπραγματεύσεις και ανεύρεση μιας κοινά αποδεκτής ονομασία. 

(Κολιόπουλος, Χατζηκωνσταντίνου και Γούναρης 2008). 

  

                                            
23 ex factis jus oritur- «Ο νόμος προκύπτει από τα στοιχεία»  είναι αρχή του Διεθνούς Δικαίου και  

προκύπτει από την παρατήρηση ότι τα γεγονότα παράγουν νομικές συνέπειες. 
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Το κράτος των Σκοπίων και το ΝΑΤΟ 

 

Αλλαγή στον πολιτικό χάρτη της χώρας προκάλεσαν οι εκλογές που έγιναν 

σε δύο γύρους την 18η Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου του 1998. Η Ένωση 

Σοσιαλδημοκρατών που κυβερνούσε τη χώρα, αντικαταστάθηκε από τη συμμαχία 

VMRO και Δημοκρατικής Εναλλακτικής. Σημαντική εξέλιξη που επέφεραν οι 

εκλογές ήταν επίσης ο συνασπισμός  του Κόμματος Δημοκρατικής Ευημερίας και 

του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος, των δύο αλβανικών κομμάτων που 

κατέβηκαν για πρώτη φορά μαζί στις εκλογές ως Δημοκρατικό Κόμμα των 

Αλβανών και έλαβαν το 18%.  Την 1η Δεκεμβρίου 1998 η νέα κυβέρνηση της 

χώρας με πρωθυπουργό τον Λ. Γκεοργκίεφσκι ηγέτη του VMRO, έλαβε ψήφο 

εμπιστοσύνης και μια μέρα αργότερα ενέκρινε την εγκατάσταση των δυνάμεων 

ταχείας επέμβασης του ΝΑΤΟ στο έδαφός της. Οι νατοϊκοί βομβαρδισμοί στη 

Γιουγκοσλαβία προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις στο κράτος των Σκοπίων. 

Ενδεικτικά την 30η Μαρτίου 1999, 30000 περίπου κάτοικοι του Κουμάνοβο, πόλη 

που βρίσκεται στα σύνορα με τη Σερβία, επιτέθηκαν εναντίον των εκεί 

ευρισκόμενων στρατιωτών του ΝΑΤΟ. Παρά τις αντιδράσεις, το κράτος των 

Σκοπίων προσέφερε την μέγιστη υποστήριξη στις νατοϊκές δυνάμεις κατά δήλωση 

του πρωθυπουργού της Λ. Γκεοργκίεφσκι, γεγονός όμως που δεν απέτρεψε την 

οικονομική κρίση που ακολούθησε ως άμεση συνέπεια του πολεμικού κλίματος 

που ακολούθησε καθώς και του επακόλουθου προσφυγικού κύματος Αλβανών 

από το Κοσσυφοπέδιο. (Δουδούμη 2000, 113-114) 

To 2002 το κράτος των Σκοπίων άρχισε να συμμετέχει στις διεθνείς 

επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης (peacekeeping missions) του ΝΑΤΟ με 

πρώτη την επιχείρηση στο Αφγανιστάν. Ακολούθησε η συμμετοχή στο Ιράκ το 

2003, ως μέλος ευρωπαϊκής αποστολής στη Βοσνία –Ερζεγοβίνη το 2006 και  ως 

μέλος αποστολής των ηνωμένων εθνών στο Λίβανο επίσης το 2006. Το κράτος 

των Σκοπίων συμμετείχε σε τρεις διεθνείς αποστολές ISAF, EUFOR Althea και  

UNIFIL σχεδόν με το 3% της συνολικής στρατιωτικής της δύναμης. Σε τοπικό 

επίπεδο το κράτος των Σκοπίων εξασφαλίζει πλήρη υποστήριξη εφοδίων στις 

δυνάμεις της KFOR στο Κόσσοβο μέσω του συντονιστικού κέντρου Υποστήριξης 

φιλοξενούντος Εθνους στα Σκόπια (Host Nation Support Coordination Centre).  
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Στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Σικάγο το 2012, τα μέλη της 

Συμμαχίας επανέλαβαν την από το 2008 συμφωνία του Βουκουρεστίου, 

επιβεβαιώνοντας τη θέση των συμμάχων ως προς την ετοιμότητα του κράτος των 

Σκοπίων, όσον αφορά την πλήρη ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ το συντομότερο 

μετά την  επίτευξη συμφωνίας με την Ελλάδα σχετικά με τη μεταξύ τους διαφορά 

ως προς το όνομα. (Republic of Macedonia Ministry of Foreign Affairs 2017) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ 

ΣΚΟΠΙΩΝ 

 Εσωτερική  Πολιτική Συγκρότηση 

 Το πολίτευμα στο κράτος των Σκοπίων είναι Προεδρευόμενη 

Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και το Σύνταγμά του καθιερώθηκε το 1991 με την 

κήρυξη  της ανεξαρτησίας του. Από τότε έχει αναθεωρηθεί το 1995 μετά την 

Ενδιάμεση Συμφωνία και το 2001 μετά τη Συμφωνία της Αχρίδας. Επίσης, το 2005 

έγινε αναθεώρηση του Συντάγματος η οποία επέφερε μεγάλες αλλαγές στο 

δικαστικό σύστημα.  Ο Πρόεδρος σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι η κεφαλή της 

πολιτείας και εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια, με δικαίωμα να εκτίσει μέχρι δύο 

θητείες.  ( New York University School of Law 2011).  Η κυβέρνηση του κράτους 

των Σκοπίων, από την ανεξαρτησία της χώρας το 1991, ήταν πάντα ένας 

πολυεθνικός συνασπισμός. Το αρνητικό στοιχείο αυτής της πραγματικότητας είναι 

ότι οι συνασπισμοί που κυβερνούν το κράτος των Σκοπίων, δημιουργούνται στη 

βάση διεθνικών συμβιβασμών και όχι στη βάση κοινών προγραμμάτων, πολιτικών 

ή αρχών. (Αρμακόλας and Ντόκος 2010, 119).  

Ο πρώτος πρόεδρος του κράτος των Σκοπίων,  Κίρο Γκλιγκόροφ, εξελέγη 

από τη Βουλή το 1991 και με εθνικές εκλογές το 1994 κι έμεινε πρόεδρος μέχρι το 

1999. Συνέδεσε το όνομά του τόσο με τις σημαντικότερες στιγμές της 

νεοϊδρυθείσας χώρας του και με τα σημαντικότερα ναυάγια της δεκαετίας του '90 

στη διελκυστίνδα με την Ελλάδα για το ζήτημα της ονομασίας. Ήταν ένας 

άνθρωπος που ήξερε καλά την τέχνη των διπλωματικών ελιγμών, ώστε να 

επιρρίπτει τις ευθύνες για τα κατά καιρούς ναυάγια στην ελληνική πλευρά. Στα 

τελευταία χρόνια της ζωής του άδειασε τον εθνικιστή Νίκολα Γκρούεφσκι λέγοντας 

ότι οι Σκοπιανοί δεν είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. (Πελώνη 2012) 
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Το πολιτικό σκηνικό μονοπωλούν διαχρονικά δύο μεγάλα κόμματα, η 

Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση - Δημοκρατικό Κόμμα για την 

Εθνική Μακεδονική Ενότητα (VMRO-DPMNE) και η Σοσιαλδημοκρατική Ένωση 

της Μακεδονίας (SDSM), τα οποία σχηματίζουν συνασπισμούς με άλλα μικρότερα 

κόμματα που στην πλειοψηφία τους είναι αλβανικά. (Balkan Investigative 

Reporting Network 2016). Το 2006  ο Νικολά Γκρουέφσκι προτίμησε να συνάψει 

συνασπισμό με το δεύτερο σε ψήφους αλβανικό κόμμα DPA, αντί με το πρώτο  

DUI το οποίο θεώρησε τον αποκλεισμό του ως παραβίαση της Συμφωνίας της 

Αχρίδας. Συχνά τα χρόνια εκείνα υπήρχε δυσκολία συνεννόησης με τα άλλα 

κόμματα και σε αρκετές περιπτώσεις η κυβέρνηση προσέφυγε στη βοήθεια του 

ξένου παράγοντα. (Αρμακόλας και Ντόκος 2010, 120) 
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Σύγχρονη πολιτική κατάσταση στο κράτος των Σκοπίων 

O κύριος αντίπαλος του συντηρητικού κόμματος VMRO-DPMNE 24  του 

Νίκολα Γκρούεφσκι που βρίσκεται στην εξουσία από το 2006, είναι η  

«Σοσιαλδημοκρατική Ένωση» του Ζάεβ. Το  SDSM συμμετείχε στις βουλευτικές 

εκλογές, που διεξήχθησαν στην πΓΔΜ τον Απρίλιο του 2014, χωρίς όμως να 

αναγνωρίζει το αποτέλεσμά τους, καθώς θεωρεί ότι αυτό αποτελεί προϊόν νοθείας 

από την μεριά του κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, του Νίκολα 

Γκρούεφσκι και απέχει από την Βουλή. (ΤΑ ΝΕΑ 2015) 

Τα αλβανικά κόμματα στο κράτος των Σκοπίων αναδεικνύονται ρυθμιστές 

των εξελίξεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη χώρα,  μετά τις βουλευτικές 

εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου, ανακοίνωσαν ότι εξαρτούν τη συμμετοχή τους σε 

αυτήν με την ικανοποίηση μίας σειράς αιτημάτων, μεταξύ των οποίων είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος ώστε να οριστεί η αλβανική επίσημη γλώσσα της 

χώρας (μαζί με την σλαβική) και η έναρξη μίας ευρύτερης συζήτησης για την 

αλλαγή της σημαίας της χώρας, του εθνικού της ύμνου και του εθνόσημου, ώστε 

αυτά να γίνουν πιο αντιπροσωπευτικά και να αντικατοπτρίζουν τον πολυεθνοτικό 

χαρακτήρα του. (ΕΡΤ 2017) 

Λίγο καιρό μετά τις εκλογές, στα τέλη Δεκεμβρίου και πριν ακόμα 

σχηματιστεί κυβέρνηση στο κράτος των Σκοπίων, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, 

Έντι Ράμα, προσκάλεσε σε συνάντηση τα τέσσερα κόμματα της αλβανικής 

μειονότητας των Σκοπίων στα Τίρανα, κατά τη διάρκεια της οποίας εκπονήθηκε η 

«Πλατφόρμα των Τιράνων». Η πλατφόρμα καλεί σε ανακήρυξη των αλβανικών ως 

επίσημης γλώσσας, από κοινού με τη σλαβομακεδονική και ζητεί την προώθηση 

ριζικής μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης και την έναρξη ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων των Σκοπίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. (CNN 

Greece 2017) 

                                            
24 Το 1896 οι Βούλγαροι ιδρύουν στη Θεσσαλονίκη την «Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική 

Οργάνωση», γνωστή με το βουλγαρικό αρκτικόλεξο της ΒMΡO, η οποία εξαπολύει τρομοκρατία 

στη Μακεδονία. Είναι ακριβώς το κόμμα ΒMΡO-DPMΝE που κυβερνά σήμερα το κράτος των 

Σκοπίων και στον ιστορικό τίτλο του έχει προσθέσει την επωνυμία «Δημοκρατικό Κόμμα για την 

Εθνική Ένωση της Μακεδονίας». (Μέρτζος, Τα Σκόπια και οι Άλλοι 2013) 
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Τα παραπάνω αιτήματα, τα οποία αποτελούν μέρος της λεγόμενης 

«αλβανικής ατζέντας», υποβλήθηκαν με τη μορφή μίας κοινής πλατφόρμας, την 

οποία υιοθέτησαν τα αλβανικό κόμματα που εισέρχονται στη νέα Βουλή της πΓΔΜ. 

Πέραν αυτών, με την πλατφόρμα αυτή, τα αλβανικά κόμματα ζητούν οι Αλβανοί 

της πΓΔΜ, οι οποίοι αποτελούν το 25% του πληθυσμού της χώρας, να 

χαρακτηριστούν ως συστατικό μέρος της ίδρυσης του κράτους των Σκοπίων. Τα 

αλβανικά κόμματα στη βάση της κοινής αυτής πλατφόρμας, ζητούν ακόμη την 

έκδοση ενός δεσμευτικού ψηφίσματος της Βουλής, με το οποίο η νέα κυβέρνηση 

της πΓΔΜ θα υποχρεούται να εμπλακεί ενεργά στην επίλυση του ζητήματος της 

ονομασίας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, 

καθώς και τη συμμετοχή Αλβανών στην διαπραγματευτική ομάδα της πΓΔΜ, στις 

συνομιλίες με την Ελλάδα για το θέμα αυτό. Ακόμη, τα αλβανικά κόμματα, με την 

πλατφόρμα τους εξαρτούν τη συμμετοχή τους στη νέα κυβέρνηση της πΓΔΜ με 

την άμεση υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ζητήσει από τα Σκόπια η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν κυρίως τη λειτουργία του κράτους δικαίου, καθώς 

και την υποστήριξη του έργου της Ειδικής Εισαγγελίας, που ερευνά το πολύκροτο 

σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών στη χώρα και το οποίο αποκάλυψε πριν 

από δύο σχεδόν χρόνια η αντιπολίτευση. Η αποδοχή των αιτημάτων των 

αλβανικών κομμάτων, σύμφωνα με τη ρητορική τους, θα οδηγήσει στην 

απεμπλοκή της ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής πορείας της πΓΔΜ, η οποία 

παραμένει στάσιμη τα τελευταία χρόνια και στην προσχώρηση της χώρας στο 

ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. (ΕΡΤ 2017) 
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Οικονομική κατάσταση του κράτους των Σκοπίων 

 

Από το 1991, έτος ης ανεξαρτητοποίησης του, το κράτος των Σκοπίων, έχει 

κάνει σημαντική πρόοδο στη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι χαμηλή 

φορολογία και οι ελεύθερες οικονομικές ζώνες αποτελούν πόλο έλξης ξένων 

επενδύσεων, αλλά δυστυχώς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη ο αριθμός τους 

είναι σχετικά μικρός. Η διαφθορά και η αδυναμία επιβολής των νόμων παραμένουν 

σημαντικά προβλήματα που δρουν ανασταλτικά στο χώρο των επενδύσεων. 

Κάποιες επιχειρήσεις επίσης, έχουν αναφέρει νομοθετικές διατάξεις που δεν 

διακρίνονται για τη διαφάνεια και την ισονομία. Η οικονομία του κράτους συνδέεται 

στενά με την Ευρώπη και έχει υποστεί αρνητικές συνέπειες από την οικονομική 

κρίση στην ευρωζώνη. Η ανεργία παραμένει σταθερά στο 23% ποσοστό που είναι 

υπερεκτιμημένο αν ληφθεί υπόψη η ταυτόχρονη ύπαρξη μαύρης αγοράς που 

εκτιμάται ότι είναι ανάμεσα στο 20-45% του GDP, ποσοστό που δεν αποτυπώνεται 

στα επίσημα στατιστικά στοιχεία. (Central Intelligence Agency 2017) 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η 

οικονομική ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον και το ισχυρό ενδιαφέρον εξωτερικών 

επενδυτών εξαρτάται από την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Η πολιτική 

σταθερότητα μπορεί να  δώσει ώθηση σε αναγκαίες  διαρθρωτικές αλλαγές, 

Αντίθετα η αδύναμη κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να υπονομεύσει την 

οικονομική προσπάθεια της χώρας λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας. 

(http://www.imf.org 2017) 

Στο ενεργειακό χώρο, το κράτος των Σκοπίων εργάζεται για την κατασκευή 

αγωγού φυσικού αερίου και αντίστοιχου δικτύου διανομής για την εξυπηρέτηση 

των εθνικών του αναγκών. Στην παρούσα φάση εισάγει μικρές ποσότητες φυσικού 

αερίου από τη Ρωσία και τη Βουλγαρία ενώ το 2016 επεγράφη μνημόνιο 

συνεργασίας με την Ελλάδα με σκοπό την σύνδεση των Σκοπίων στον 

Trans-Adriatic Pipeline όταν αυτός ολοκληρωθεί ή τη σύνδεση σε ήδη υπάρχων 

σταθμό εισαγωγής υγρού φυσικού αερίου στην Ελλάδα. (Central Intelligence 

Agency 2017)  

. 
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Η ανάγκη προσχώρησης σε διεθνείς οργανισμούς αποτελεί προτεραιότητα 

για τη γείτονα χώρα. Προσβλέπει μέσα από την ενταξιακή της πορεία στην 

οικονομική ανάπτυξη και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού. Όπως 

προκύπτει από τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και 

Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (έτους 2012), που διεξήγαγε η Στατιστική 

Υπηρεσία της πΓΔΜ, το 26,2% του πληθυσμού της χώρας ζει κάτω από το όριο 

της φτώχειας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, ο πληθυσμός 

που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας στο κράτος των Σκοπίων ανέρχεται σε 

540.000 άτομα. Το «κατώφλι» της φτώχειας υπολογίστηκε στο 60% της διάμεσου 

του συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος. (TA NEA 2014)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Διαπλοκή πριν την ανεξαρτητοποίηση του κράτους των Σκοπίων 

 Ο Χαρίλαος Τρικούπης αντιλαμβανόμενος πλήρως την 

πολυπολιτισμικότητα  της περιοχής της Μακεδονίας πριν τον ελληνοτουρκικό 

πόλεμο του 1897 θα έλεγε: «…Ο Τούρκος εκλείπει και πολύ ταχέως, όταν έλθει ο 

μέγας πόλεμος ως αφεύκτως θα συμβεί μετά από τινά έτη η Μακεδονία θα γίνη 

ελληνική ή βουλγαρική κατά τον νικήσαντα. Αν τη λάβωσιν οι Βούλγαροι δεν 

αμφιβάλλω ότι εντός ολίγων ετών θα είναι ικανοί να εκλαβίσωσι τον πληθυσμόν 

μέχρι των θεσσαλικών συνόρων. Αν ημείς την λάβομεν, θα τους κάμωμεν όλους 

Έλληνας μέχρι της Ανατολικής Ρωμυλίας. Το πολύ των κατοίκων δεν είναι 

κεκυρηγμένης εθνικότητας. Είναι έτοιμοι να δεχθώσι τον εγκολαφθησόμενον  επ΄ 

αυτόν τύπον.» (Κεκροπούλου και Χαρωνίτης, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους. H 

έξαρση της μεγάλης Ιδέας. 2010, 192) 

Κατά την επανάσταση του Ήλιντεν, αν δεχθούμε ότι σύσσωμο το 

χριστιανικό στοιχείο της Μακεδονίας, δηλαδή η βουλγαρική και η ελληνική 

εθνότητα, συμμετείχε αυθόρμητα στην εξέγερση, τότε είναι αδύνατο να ερμηνευθεί 

η παρουσία των  ενόπλων και ελληνομακεδονικών ανταρτικών σωμάτων όπως 

του καπεταν-Κώτα, του Γκέλε, του Βαγγέλη Στρεμπενιώτη, του Παύλου Κύρου, του 

Δημήτριου Νταλίπη, του Πέτρου Σουγαράκη, του Αντώνη Ζώη και των άλλων που 

είχαν ταχθεί οριστικά από τις αρχές του αιώνα στο πλευρό του IMRO, αλλά πολύ 

γρήγορα αποσπάσθηκαν από του κόλπους του γιατί κατανόησαν τις διαθέσεις του 

απέναντι στο σλαβόφωνο ελληνικό στοιχείο. Πολύ πριν αρχίσει ο μακεδονικός 

αγώνας, όλοι αυτοί οι πυρήνες αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της 

ελληνομακεδονικής αντίστασης. Επομένως όχι μόνο ομόθυμη σύμπραξη του 

χριστιανικού στοιχείου της Μακεδονίας δεν υπήρξε, αλλά πολύ πριν την εξέγερση 

του Ήλιντεν οι ελληνικοί πληθυσμοί είχαν διαχωρίσει τη θέση τους, ακόμα κι εκείνοι 

που συνεργάστηκαν με τα βουλγαρικά αντάρτικα σώματα και πήραν μέρος σε 

αυτήν. (Βακαλόπουλος 1993) 

Από το 1914 όμως, τριάντα χρόνια νωρίτερα,  η Ελλάδα χρησιμοποιεί την 

ονομασία Μακεδονία στο επίπεδο του ελληνικού δικαίου προσδιορίζοντας τη 

βόρεια γεωγραφική περιοχή και αντίστοιχη διοικητική υποδιαίρεσή της. Με τις 

αναφορές του Τίτο την 19η  Οκτ 1945 περί αδελφών στην Μακεδονία του Αιγαίου 
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που προσδοκούν να ενωθούν με την Ομόσπονδη Γιουγκοσλαβική  Μακεδονία 

(Σιούσουρας 2003, 91),  γίνονται σαφείς οι αλυτρωτικές βλέψεις του για τη 

Μακεδονία στην Ελλάδα.  
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Ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας 

Πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο ρόλος του κομμουνιστικού κόμματος δεν 

ήταν σημαντικός στην ελληνική πολιτική ζωή, εκτός από μια σύντομη περίοδο που 

οι δραστηριότητες του είχαν δώσει το πρόσχημα για την επιβολή της δικτατορίας 

του Μεταξά. Το κόμμα δεν είχε ευρεία υποστήριξη στο λαό και τα μέλη του 

προέρχονταν από δυσαρεστημένους διανοούμενους τη μεσαία αστική τάξη τις 

αδικημένες  μειονότητες και συγκριμένα τους πρόσφυγες από την Ανατολία. Η 

δημοτικά του είχε μειωθεί από τη θέση της Κομιντέρν σχετικά με το θέμα της 

ανεξάρτητης Μακεδονίας που έθιγε σε πολύ μεγάλο βαθμό το εθνικό αίσθημα των 

Ελλήνων. Την εποχή εκείνη οι σημαντικοί ηγέτες ήταν ο Νίκος Ζαχαριάδης ο 

οποίος ηγήθηκε του κόμματος από το 1931 μέχρι το 1941 και από το 1945 μέχρι το 

1956 και ο Γεώργιος Σιάντος, ο οποίος αποτέλεσε κατά τα χρόνια που ο 

Ζαχαριάδης βρισκόταν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Νταχάου το δεύτερο 

σημαντικό άνδρα του Κόμματος. Η διεθνής κομμουνιστική γραμμή ήταν από τη 

Σοβιετική Ένωση στα μέλη της να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βουλγαρίας 

και να συνεργαστούν με τον Άξονα. Αυτό υποδείκνυε και η συνεργασία μεταξύ 

Άξονα και Σοβιετικής Ένωσης το 1939. Οι κομμουνιστικές θέσεις όμως άλλαξαν με 

την επίθεση της Γερμανίας στη Σοβιετική Ένωση, καθώς μπορούσαν τώρα 

ευκολότερα να υιοθετηθούν εθνικιστικές απόψεις εναντίον των κατακτητών. Έτσι 

το φθινόπωρο του 1941 σχηματίστηκε υπό κομμουνιστική ηγεσία το Εθνικό 

Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) το οποίο περιλάμβανε ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικών απόψεων όχι μόνο της αριστερά αλλά και των αντιτασσόμενων στη 

δικτατορία του Μεταξά και του βασιλιά. (Jelavich 2006, 427-438) 

Η τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας 

διαμορφώνονταν από την εκάστοτε θέση της Κομιντέρν αρχικά, του Τίτο στη 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κομινφόρμ στη συνέχεια. 

Συγκεκριμένα,  στα πλαίσια του ΕΛΑΣ θα οργανωθεί ο ΣΝΟΦ (Σλαβομακεδονικό 

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) όπου εντάχθηκαν Έλληνες σλαβόφωνοι, αλλά 

και Σλαβομακεδόνες από τη Γιουγκοσλαβία. Η διάκριση ανάμεσα σε 

σλαβόφωνους και Σλαβομακεδόνες αφορά τη διάκριση ανάμεσα σε πληθυσμό της 

Ελλάδας και της «Διοίκησης Βαρδαρίου», που επικαλούνται σλαβομακεδονική  

ταυτότητα και σε Έλληνες Σλαβόφωνους. Στη συνέχεια το 1944, 

αντιλαμβανόμενος ο ΕΛΑΣ ότι ο ΣΝΟΦ προβάλλει αυτονομιστικές τάσεις με 

κίνδυνο την ενότητα του αγώνα θα απαιτήσει τη διάλυσή του και μάλιστα θα 
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επιχειρήσει να την επιβάλλει με στρατιωτική επίθεση. Ο ΣΝΟΦ θα αποφύγει τη 

συντριβή του από τον ΕΛΑΣ και θα διαφύγει στη Γιουγκοσλαβία. Στο διάστημα 

1944-1946 θα λάβει χώρα στη Γιουγκοσλαβία η εκπαίδευση περίπου 25000 

Ελλήνων για να πολεμήσουν στον εμφύλιο, ενώ ταυτόχρονα ο Τίτο θα 

μετονομάσει την παλιότερη «Διοίκηση Βαρδαρίου» σε Δημοκρατία της 

Μακεδονίας. Στη διάρκεια του εμφυλίου το ΚΚΕ θα δεχτεί το σχηματισμό 

Σλαβομακεδονικού ΕΑΜ (ΝΟΦ) και πάλι ενώ ο γενικός Γραμματέας του, Νίκος 

Ζαχαριάδης, θα υποσχεθεί ανεξαρτησία στους «Μακεδόνες» απομακρυνόμενος 

από τη γραμμή του 1935 για «πλέρια ισοτιμία των μειονοτήτων στην Ελλάδα». Το 

1948 όταν επέρχεται η ρήξη Τίτο – Κομινφόρμ  ο το ΚΚΕ θα κατηγορήσει τον Τίτο 

για πισώπλατο χτύπημα25 . Ο Δημοκρατικός Στρατός θα ηττηθεί το 1949, με 

αποτέλεσμα πολλοί από τους σλαβόφωνους και σλαβομακεδόνες που πολέμησαν 

στο πλευρό του, είτε διώκονται είτε φεύγουν οικειοθελώς. Ενδεικτικά, περί τους 

40.000 θα καταφύγουν στη Γιουγκοσλαβία, αλλά επίσης μεγάλος αριθμός θα 

καταλήξουν σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία όπου θα δημιουργήσουν κοινότητες οι 

οποίες προπαγανδίζουν την ύπαρξη μακεδονικού έθνους. Η στάση των 

κοινοτήτων αυτών, ταυτίζει την Ελλάδα με την εθνικόφρονα παράταξη που 

επικράτησε στον εμφύλιο και καταγγέλλει την καταπάτηση των δικαιωμάτων του 

υποτιθέμενου μακεδονικού έθνους από την Ελλάδα. (Φιλανιώτης 

Χατζηαναστασίου 1992, 114-118) 

Η σύνδεση του ΚΚΕ με τις κομμουνιστικές κυβερνήσεις των γειτονικών 

χωρών οι οποίες διεκδικούσαν μέρος των ελληνικών εδαφών αποτελούσε πάντα 

ευάλωτο σημείο. Είναι φανερό λοιπόν ότι η έγκριση του ΚΚΕ για το σχηματισμό 

μακεδονικού κράτους επέφερε σοβαρό πλήγμα στο έργο των ανταρτών. Στη 

διαμάχη που ξέσπασε στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο ο Ζαχαριάδης είχε 

υποστηρίξει τη ιδέα για δημιουργία μακεδονικού κράτους, αποδεχόμενος τη 

βουλγαρική γραμμή και διαφαινόταν πως μια νίκη του ΚΚΕ θα σήμαινε απώλεια 

ελληνικού εδάφους. (Jelavich 2006, 478-479).  

                                            
25 Ο Τίτο το 1949  θα κλείσει τα σύνορα για το Δημοκρατικό Στρατό αποκόπτοντας τις γραμμές 

ανεφοδιασμού των ανταρτών και πολλοί μαχητές του θα αναγκαστούν να καταφύγουν σε άλλες 

χώρες μετά την ήττα. (Jelavich 2006, 478) 



- 63 -

 

Το κράτος των Σκοπίων ως ομόσπονδο κράτος της Γιουγκοσλαβίας 

Για το Βελιγράδι, όσο το κράτος των Σκοπίων αποτελούσε ομόσπονδο 

κράτος, η Ελλάδα είχε μια ειδική σημασία. Εκτός από την κάλυψη των νώτων της, 

η συμμετοχή της και η λειτουργία της στο ΝΑΤΟ προσέδιδε στρατηγικό βάθος στη 

γιουγκοσλαβική άμυνα. Η παρουσία της Ελλάδας στα Βαλκάνια εξισορροπούσε τη 

σοβιετική πίεση και ενίσχυε την ασφάλεια της Γιουγκοσλαβίας. Παρά λοιπόν την 

ανάγκη περιφρούρησης αυτών των σχέσεων υπήρξε αύξηση των 

προπαγανδιστικών πιέσεων για το «Μακεδονικό». Η κλιμάκωση του σκοπιανού 

εθνικισμού και αλυτρωτισμού είχε προκαλέσει και στο εσωτερικό της 

Γιουγκοσλαβίας κυρίως στη Σερβία.  Ο Πέτροβιτς, μέλος της Επιτροπής Διεθνών 

σχέσεων της Ένωσης Σέρβων Κομμουνιστών, κατηγόρησε τα Σκόπια ότι στην 

προσπάθειά τους να αναβιώσουν τη «Μεγάλη Μακεδονία» υπονομεύουν την 

εξωτερική πολιτική της Γιουγκοσλαβίας, η οποία έχει υπογράψει τη συμφωνία του 

Ελσίνκι  για το απαραβίαστο των συνόρων.  Η προπαγανδιστική όμως πίεση των 

Σκοπίων, αποτελούσε μόνιμο αγκάθι στις κατά τα άλλα καλές σχέσεις Αθήνας- 

Βελιγραδίου. Η πολιτική των Σκοπίων χαράσσονταν με αποκλειστικό γνώμονα τις 

μειονοτικές και μακροπρόθεσμα εδαφικές διεκδικήσεις απέναντι στην Ελλάδα, αν 

όχι με την υποστήριξη, σίγουρα με την ανοχή του Βελιγραδίου. Αλλά όσο η 

κεντρική εξουσία κατόρθωνε να δαμάζει τις αλυτρωτικές βλέψεις των Σκοπίων, το 

«Μακεδονικό» δεν πήρε τέτοιες διαστάσεις ώστε να τινάξει στον αέρα τις 

διπλωματικές σχέσεις Αθήνας –Βελιγραδίου κι αυτό γιατί το κριτήριο του 

συμφέροντος της ομοσπονδίας υπερίσχυε του αντίστοιχου σκοπιανού. (Λυγερός 

1992, 56-58) 
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Διαπλοκή μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του κράτους των 

Σκοπίων 

Χρονική αφετηρία της διαφοράς Ελλάδας και κράτους των Σκοπίων  

αποτελεί η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Το γεγονός ότι το νοτιότερο 

ομόσπονδο τμήμα της πρώην Γιουγκοσλαβίας επέλεξε το όνομα «Δημοκρατία της 

Μακεδονίας» για τον προσδιορισμό του ως ανεξάρτητο κράτος δεν αποτέλεσε 

έκπληξη. Ούτε αποτέλεσε έκπληξη  η αντίδραση της Ελλάδας καθώς η βόρεια 

διοικητική υποδιαίρεσή της συνορεύει με το νέο ανεξάρτητο κράτος. Ενώ διεθνώς 

εμφανίζεται ως ένα πρόβλημα αμοιβαίας αμφισβήτησης αναφορικά με το όνομα, 

εν τούτοις είναι ένα ευαίσθητο και πολυδιάστατο πρόβλημα σχετικά με το τι 

υποδηλώνει το όνομα και αυτό κατά κανόνα είναι η εθνική ταυτότητα του 

κυριάρχου ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού. (Κολιόπουλος, 

Χατζηκωνσταντίνου και Γούναρης, Η Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας πΓΔΜ 

ως ζητούμενο 2008, 264-265) 

Ο διαμελισμός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας βρήκε 

την Ελλάδα να συνορεύει με ένα κράτος που αυτοπροσδιορίστηκε με το όνομα 

Δημοκρατία της Μακεδονίας, το οποίο δεν είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε 

διεθνές επίπεδο, καθότι εμφανίστηκε στο διοικητικό μηχανισμό της 

Γιουγκοσλαβίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Νωρίτερα, καμία περιφέρεια της 

Βουλγαρίας ή της Γιουγκοσλαβίας δεν είχε ονομαστεί  Μακεδονία.  
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Το Ελληνικό Εμπάργκο 

 

Κι ενώ τον Απρίλιο του 1994, με την απόφαση 817 του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, το κράτος των Σκοπίων γίνεται δεκτό στον ΟΗΕ, χωρίς σημαία και με 

το όνομα Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πΓΔΜ, FYROM 

στα Αγγλικά), ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη οδήγησε σε μία 

τρίτη διαμεσολαβητική προσπάθεια, που απέβη άκαρπη. ήταν αυτή των 

Μεσολαβητών του ΟΗΕ Σάιρους Βανς και Λόρδου Όουεν, οι οποίοι παρουσίασαν, 

τον Μάιο του 1993, ένα προσχέδιο συνθήκης που κάλυπτε όλες σχεδόν τις πτυχές 

της αντιπαραθέσεως μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, η βασική πρόβλεψη του 

προσχεδίου αυτού για την ονομασία περιελάμβανε την πρόταση να αναγνωρισθεί 

διεθνώς η νέα αυτή χώρα με την ονομασία «Nova Makedonija». Η πρόταση 

φαινομενικά ήταν παρόμοια με του Πινέιρο, αλλά η σημαντική της διαφοροποίηση 

έγκειται στο ότι περιελάμβανε την ονομασία στη σλαβική της (αμετάφραστη) 

εκδοχή, υποδηλώνοντας έτσι την απουσία αρχαίων και ελληνικών καταβολών στο 

κράτος των Σκοπίων. Μολονότι πολλοί πολιτικοί στην Αθήνα αντιμετώπισαν το 

Προσχέδιο των Βανς - Όουεν ως «αριστούργημα διπλωματικής επιδεξιότητας», 

αυτό δε συμβάδιζε με τη μαξιμαλιστική θέση της χώρας στο ζήτημα της ονομασίας 

κι έτσι, παρά τον έντονο προβληματισμό της, η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν σε 

θέση να το στηρίξει και να το υπογράψει. Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην 

Ελλάδα και η επικράτηση του κυβέρνησης υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου, οδήγησε 

στην επιβολή εμπάργκο, τον Φεβρουάριο του 1994. Εκτός από το κλείσιμο του 

Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στα Σκόπια, αποφασίστηκε στα πλαίσια αυτού 

του μέτρου η απαγόρευση της  διακίνησης αγαθών από και προς το κράτος των 

Σκοπίων, ιδιαίτερα μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Έγιναν κάποιες 

εξαιρέσεις μόνον για ανθρωπιστικούς λόγους κι έτσι τα τρόφιμα και τα 

φαρμακευτικά προϊόντα δεν συμπεριελήφθησαν σε αυτό το σχεδόν καθολικό 

εμπάργκο. 

Η κίνηση της Αθήνας μπορεί να προκάλεσε αρνητικά κατά κύριο λόγο 

σχόλια σε διεθνές επίπεδο, κατόρθωσε όμως να επαναφέρει το ζήτημα της 

ονομασίας του κράτους των Σκοπίων στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητος. Ένα 

σημαντικό πρόβλημα φάνηκε να δημιουργείται όταν στις 6 Απριλίου του 1994, η 

Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ζήτημα του εμπάργκο. Η Αθήνα απάντησε με ένα 
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εμβριθές και άψογα αιτιολογημένο νομικό κείμενο. Τελικά, στις 29 Ιουνίου του 1995 

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη υπέρ της Ελλάδος, απορρίπτοντας το 

σκεπτικό της επιτροπής καθώς και την αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων. 

(Τζιαμπίρης 2013) 

Το ζήτημα του εμπάργκο επιλύθηκε τελικά με την υπογραφή της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας της Νέας Υόρκης, στις 13 Σεπτεμβρίου του 1995, η οποία 

αποτέλεσε κομβικό σημείο στην διαδικασία προσέγγισης και εξομάλυνσης των 

διμερών σχέσεων της Ελλάδος και του γειτονικού κράτους. Ανέκαθεν το κράτος 

των Σκοπίων, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελούσε ένα κομβικό σημείο 

στη διακίνηση των ναρκωτικών από την Τουρκία και τη Μαύρη Θάλασσα προς τη 

Δυτική Ευρώπη. Το κλείσιμο των συνόρων με τη Σερβία και η επιβολή εμπάργκο 

από την Ελλάδα, παλαιότερα, είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το λαθρεμπόριο 

των ναρκωτικών που διακινούνται μέσω των Σκοπίων. Σε αυτό συνέτεινε ακόμη 

και η επέκταση του δικτύου σύνδεσης μεταξύ της Βουλγαρίας και της Αλβανίας, 

γεγονός που παρείχε την ευκαιρία σε τούρκους εμπόρους να επιλέγουν τον δρόμο 

των Σκοπίων. Τελικός προορισμός της ηρωίνης που έχει ως επίκεντρο το κράτος 

των Σκοπίων, είναι η Ζυρίχη, η Βιέννη, η Μαδρίτη, το Μόναχο, η Βέρνη και το 

Μιλάνο. (Νικολακόπουλος 1997)  
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Διαπλοκή του κράτους των Σκοπίων με την Ελλάδα υπό το πρίσμα 

της Ενδιάμεσης Συμφωνίας 

 

Η Ενδιάμεση Συμφωνία διαθέτει πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά και θα 

καταγραφεί στην ιστορία ως μοναδική περίπτωση διεθνούς συνθήκης στην οποία 

ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δέχεται ρητά και ξεκάθαρα να 

διαπραγματευτεί το όνομά του στις διεθνείς σχέσεις. Δύσκολα θα μπορούσε να 

φανεί πιο καθαρά στο κείμενο μιας δεσμευτικής διεθνούς σύμβασης ότι το ίδιο το 

συμβαλλόμενο κράτος παραδέχεται ότι το όνομα του είναι προβληματικό. 

(Κολιόπουλος, Χατζηκωνσταντίνου και Γούναρης, Η Διασυνοριακή Συνεργασία 

Ελλάδας πΓΔΜ ως ζητούμενο 2008, 258-259) 

  Τα προταθέντα ονόματα για το νέο κράτος την περίοδο 1991-1995 ήταν 

«Νέα Μακεδονική Δημοκρατία» (New Macedonian Republic)26 ,«Δημοκρατία των 

Σκοπίων» (Democratic Republic of Skopje) 27 , «Σλαβομακεδονία» 

(Slavomacedonia)28 , Nova Makedonija , «Δημοκρατία της Μακεδονίας (Σκόπιε)» 

(Republic of Macedonia (Skopje) 29  . Νεότερες προτάσεις στα πλαίσια των 

διαπραγματεύσεων το 2008, ήταν «Constitutional Republic of Macedonia», 

«Democratic Republic of Macedonia», «Republic of Macedonia-Skopje», 

«Independent Republic of Macedonia», «New Republic of Macedonia«/ “Republic 

of New Macedonia», «Republic of Upper Macedonia». 

Η Ελλάδα όπως αποδεικνύεται υποχώρησε από την αρχική στάση της 

αποδεχόμενη μια «σύνθετη» ονομασία αλλά το κράτος των Σκοπίων έχει δείξει ότι 

απομακρύνεται από το πνεύμα των ρυθμίσεων της Ενδιάμεσης Συμφωνίας 

(εγχειρίδια ιστορίας με αλυτρωτικό περιεχόμενο, κωλυσιεργία κατά τις 

διαπραγματεύσεις κ.λπ.)  

Κατά το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την υπογραφή της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας, η πΓΔΜ παραβιάζει συστηματικά το γράμμα και το 

πνεύμα της Συμφωνίας και, βεβαίως, τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από 

αυτήν προβάλλοντας μεγαλοϊδεατικές εδαφικές βλέψεις κατά της Ελλάδας, μέσω 

της απεικόνισης σε χάρτες, σχολικά εγχειρίδια, βιβλία ιστορίας κλπ. ελληνικών 

                                            
26 Πρόταση Διαπραγματευτών 
27 Προταθέν από την Ελλάδα 
28 Απορρίφθηκε από την αλβανική μειονότητα 
29 Απορρίφθηκε από την Ελλάδα 
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εδαφών στην εδαφική επικράτεια μιας «μεγάλης» Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4 και 7.1 και  

ενισχύοντας αλυτρωτικές διεκδικήσεις και υποδαυλίζοντας εθνικιστικά αισθήματα 

εντός της ελληνικής επικράτειας, κατά παράβαση του άρθρου 6.2. Επιπλέον, 

χρησιμοποιώντας την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» στους διεθνείς 

οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Εθνών, στους οποίους 

έχει προσχωρήσει υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιεί την προσωρινή 

ονομασία Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, κατά παράβαση 

της σχετικής δεσμεύσεως που προβλέπει το άρθρο 11.130. Χρησιμοποιώντας 

σύμβολα, όπως ο Ήλιος της Βεργίνας, η χρήση των οποίων απαγορεύεται από την 

Ενδιάμεση Συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 7.2, καθώς και άλλα σύμβολα που 

ανήκουν στην ελληνική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά31 . 

Τέλος, προβαίνοντας ή ανεχόμενη προκλητικές ενέργειες, οι οποίες 

υποδαυλίζουν εχθρότητα και φανατισμό, όπως η παραποίηση της ελληνικής 

σημαίας και η αντικατάσταση του χριστιανικού σταυρού με τη ναζιστική σβάστικα, 

οι προπηλακισμοί κατά ελληνικών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και τουριστών, 

αλυτρωτικά συνθήματα από σκοπιανούς οπαδούς σε διεθνείς αθλητικές 

διοργανώσεις, προκλητικές και προσβλητικές σε βάρος της Ελλάδας ενέργειες στο 

καρναβάλι της πόλης Βέβτσανι, το οποίο επιχορηγείται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού της πΓΔΜ κ.ά. (Ελληνική Δημοκρατία- Υπουργείο Εξωτερικών 2017) 

Παρόλα αυτά, η Ελλάδα ήταν τελικά εκείνη που κλήθηκε να λογοδοτήσει 

ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για παραβίαση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, το 

οποίο επανέλαβε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα «απέτυχε να αποδείξει» («failed to 

                                            

30 ακόμα και από το βήμα της 62ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο τότε Πρόεδρος 

της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Branko Crvenkovski, είχε δηλώσει ότι 

«το όνομα της χώρας μου είναι και θα είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας». 

31  μετονομασία αεροδρομίου Σκοπίων σε «Αλέξανδρος Μακεδών», έγερση αγαλμάτων του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου, ονομασία οδικού άξονα Χ, στο τμήμα που διέρχεται από 

την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ως «Αλέξανδρος ο Μακεδών», έγερση 

στα Σκόπια αψίδας «Πόρτα Μακεδονία» με αποτυπωμένες μορφές της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, 

του Ήλιου της Βεργίνας και επί της οποίας υπάρχει ρητή αναφορά σε «Μακεδονία του Αιγαίου», 

ανέγερση μνημείων στο Κατλάνοβο και στο Τέτοβο διακοσμημένων με τον Ήλιο της Βεργίνας, 

ανέγερση μνημείων στη Γευγελή, στον δήμο Γκαζί Μπαμπά των Σκοπίων με απεικονίσεις του 

Ήλιου της Βεργίνας και χάρτες της «Μεγάλης Μακεδονίας», κ.λπ. 



- 69 -

 

demonstrate») παραβιάσεις της Ενδιάμεσης Συμφωνίας εκ μέρους της πΓΔΜ.» 

(Ζάικος 2017). 

Η επίσημη θέση της Ελλάδας αναφορικά με το ζήτημα του ονόματος, 

σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ότι «Η Ελλάδα είναι σταθερή στην 

ειλικρινή επιθυμία της για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας στο ζήτημα του 

ονόματος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.  Η Ελληνική 

Κυβέρνηση έχει προτείνει ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο πλαίσιο διευθέτησης, το 

οποίο στοχεύει στην εξεύρεση οριστικής λύσης στο θέμα του ονόματος. Η θέση μας 

είναι σαφής: σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό πριν από τη λέξη 

«Μακεδονία» που θα ισχύει έναντι όλων (erga omnes), για κάθε χρήση, εσωτερική 

και διεθνή» (Ελληνική Δημοκρατία- Υπουργείο Εξωτερικών 2017) 

Η επίσημη θέση του κράτους των Σκοπίων αντίστοιχα, είναι ότι την 13η 

Σεπτεμβρίου 1995, όταν οι δύο χώρες υπέγραψαν την ενδιάμεση Συμφωνία η 

Ελλάδα αναγνώρισε το μακεδονικό κράτος. Αμέσως μετά Γραφεία Συνδέσμων 

δημιουργήθηκαν στις πρωτεύουσες των δύο κρατών και αργότερα, το 2004, 

υπεγράφη Μνημόνιο συνεργασίας σε πολιτικό οικονομικό και εμπορικό επίπεδο με 

προοπτική να ανοίξουν γραφεία στις πόλεις Βίτολα και  Θεσσαλονίκη.   Αλλά, από 

την ώρα που η «Δημοκρατία της Μακεδονίας» εμφανίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος 

οι σχέσεις με την Ελλάδα είναι εξαιρετικά πολύπλοκες λόγω διαφορετικής γνώμης 

αναφορικά με την ονομασία. Την περίοδο μετά την εκτέλεση της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας του 1995 ακολούθησε μια περίοδος έντονων επαφών και συνεργασίας 

μέχρι το τέλος του 2004 όταν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υιοθέτησε την 

απόφαση να παγώσει τη διμερή συνεργασία των δύο χωρών. Το 2009 υπήρξε μια 

μερική ανανέωση της κατάστασης και περιστασιακές πολιτικές επαφές λάμβαναν  

χώρα κυρίως στο περιθώριο διεθνών γεγονότων. Οι δύο χώρες δεν ανταλλάσσουν 

διμερείς επαφές σε υψηλό επίπεδο, παρόλο που έχουν σταλεί σχετικές 

προσκλήσεις. Έως τώρα, όλες οι διμερείς συμφωνίες  που έχουν συναφθεί μεταξύ 

των δύο χωρών αναμένουν επικύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο. Με ελληνική 

συναίνεση το κράτος των Σκοπίων απέκτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας στην 

ΕΕ και έφθασε στα πρόθυρα της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Επίσης με ελληνική 

συναίνεση καταργήθηκε το καθεστώς των θεωρήσεων για τους πολίτες της 

γειτονικής χώρας. Βασική αντικειμενική προϋπόθεση, όμως, για τη συνέχιση και 

ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής και ευρω-ατλαντικής πορείας κάθε υποψήφιου 

κράτους είναι να ασπάζεται και να σέβεται στην πράξη τις θεμελιώδεις αρχές πάνω 
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στις οποίες στηρίζεται ο οργανισμός στον οποίο επιδιώκει την ένταξή του, και ιδίως 

την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας που αποτελεί τη βάση μιας εταιρικής ή 

συμμαχικής σχέσης μεταξύ κρατών. (Ελληνική Δημοκρατία- Υπουργείο 

Εξωτερικών 2017).  

 Απόδειξη τούτων, δια στόματος του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη 

Παυλόπουλου σε επίσκεψή του στη Σερβία την 2α  Οκτωβρίου 2017, επισήμανε ότι 

«καθίσταται σαφές ότι όσο επιμένει στη χρησιμοποίηση ονόματος, το οποίο πέραν 

της προκλητικής παραχάραξης της ιστορίας αποπνέει αλυτρωτισμό, υπονομεύει 

την ευρωπαϊκή της προοπτική» και συμπλήρωσε ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο 

αποκλείει υποψήφια κράτη-μέλη τα οποία αμφισβητούν καθ' οιονδήποτε τρόπο το 

status quo των συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

(Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο 2017)32 

Στο πλαίσιο αυτό, η βαλκανική περιφερειακή πολιτική της Ελλάδας 

περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της ανάπτυξης της περιοχής αφενός μέσω της  

πλήρους αξιοποίησης των υφιστάμενων περιφερειακών σχημάτων και αφετέρου 

μέσω της  πλήρους αξιοποίησης των μηχανισμών της ΕΕ. Η ελληνική συνεισφορά, 

στο πλαίσιο πάντοτε των οικονομικών δυνατοτήτων της Ελλάδας, κινείται στον 

δίαυλο του ΕΣΟΑΒ, του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), αλλά και 

των διαφόρων σχημάτων διμερούς, τριμερούς και τετραμερούς συνεργασίας που 

προωθεί η Ελλάδα με εταίρους και κράτη της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό 

εντάσσεται και η Τετραμερής Συνάντηση Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και 

πΓΔΜ για τη διασυνοριακή συνεργασία 33 με σκοπό την ενίσχυση του πολιτικού 

ρόλου της Διαβαλκανικής Συνεργασίας, ώστε οι χώρες της περιοχής να 

αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί στην αντιμετώπιση των περιφερειακών 

προκλήσεων. Η ενισχυμένη πολιτικά Διαβαλκανική Συνεργασία αξιοποιείται ως 

προθάλαμος για την ενταξιακή προετοιμασία των χωρών της περιοχής στην 

πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. (Ελληνική Δημοκρατία- Υπουργείο 

Εξωτερικών 2017).   

                                            
32 Κατά τη επίσκεψη του ΠτΔ της Ελλάδας, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και ο Υπουργός 

Εξωτερικών της Σερβίας κ. Ντάτσιτς κατέστησε σαφές ότι όσον αφορά την πΓΔΜ, η Σερβία στα 

διεθνή φόρα θα χρησιμοποιεί την ονομασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας». (Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο 2017) 
33  Στη Θεσσαλονίκη, 21-22.04.2016, η οποία διεξήχθη με πρωτοβουλία του Υπουργού 

Εξωτερικών, κ. Νίκου Κοτζιά. 
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Δίγλωσσοι της Δυτικής Μακεδονίας 

Οι αλυτρωτικές βλέψεις και η αναφορά κατά διάφορες χρονικές περιόδους 

των Σκοπίων σε «μακεδονική» μειονότητα, εδράζεται στην υπόθεση της 

παρουσίας απόγονων του μακεδονικού έθνους στην Ελλάδα. Είναι ιστορικά 

βεβαιωμένο ότι στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ζούσε ένας σημαντικός 

αριθμός σλαβόφωνων λόγω των μετακινήσεων πληθυσμών την περίοδο της 

οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μετά τους βαλκανικούς πολέμους, με τη συμφωνία 

Αθήνας –Σόφιας για την εθελουσία ανταλλαγή πληθυσμών, περίπου 55.000  

άτομα βουλγαρικής εθνικής συνείδησης εγκατέλειψαν την δυτική Μακεδονία και 

εγκαταστάθηκαν στη Βουλγαρία. (Λυγερός 1992, 96-97) 

Ωστόσο, ενώ η αμοιβαία μετανάστευση έτεινε να αποσοβήσει ειρηνικά και 

οριστικά το μειονοτικό, η κατάσταση περιπλέχθηκε εκ νέου, όταν το Νοέμβριο του 

1924 το ΚΚΕ, παρά τις αντιδράσεις ορισμένων μελών του, αποδέχθηκε τη 

διακήρυξη της Κομιντέρν για «ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία». Η απόφαση αυτή 

του ΚΚΕ συνέδεσε στη συνείδηση μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού τους 

βουλγαρίζοντες της Μακεδονίας με τους Κομμουνιστές, παρά το γεγονός ότι οι 

Σλαβόφωνοι υποστήριζαν συστηματικά σ' όλο το μεσοπόλεμο τους Λαϊκούς. Ήταν 

επόμενο η εσωτερική αυτή απειλή να οξύνει τις τοπικές αντιπαραθέσεις και τα 

πνεύματα, ιδιαίτερα όσων είχαν προσφέρει εθνικές υπηρεσίες στη Μακεδονία και 

ανησυχούσαν για την τύχη της, λόγω των συνεχών βουλγαρικών επιδρομών και 

των μεθοριακών επεισοδίων. (Γούναρης 2009) 

Όσοι παρέμειναν στην ελληνική επικράτεια, λόγω των διεκδικήσεων της 

Σόφιας αλλά και λόγω διπλωματικών πιέσεων, αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία  

και υπέστησαν διώξεις από το καθεστώς Μεταξά. 34Η Κατοχή βρήκε τον πληθυσμό 

αυτό συσπειρωμένο και απομονωμένο λόγω των διώξεων και τροφοδότησε 

                                            

34 Στο κλίμα των προστριβών μεταξύ γηγενών και επήλυδων, τα κατασταλτικά μέτρα των αρχών και 

ο υπερβάλλων ζήλος των οργάνων της τάξεως δημιουργούσαν την εντύπωση διωγμού, όχι μόνο 

των αντιφρονούντων Κομμουνιστών Σλαβομακεδόνων, αλλά των Σλαβομακεδόνων γενικώς. Την 

εντύπωση αυτή έχει καλλιεργήσει τελευταίως η μεταμοντερνίζουσα ιστοριογραφία, παρόλο που οι 

διαθέσιμες πηγές δε στηρίζουν ανάλογη εντύπωση. Σε αντίθεση προς άλλα δικτατορικά καθεστώτα 

της περιοχής, το δικτατορικό καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά στην Ελλάδα (1936-1941) δεν έθεσε 

ποτέ σε εφαρμογή- ούτε άλλωστε είχε- πολιτική εθνοκαθάρσεως στη χώρα. (Κολιόπουλος, 

www.imma.edu.gr 2013) 
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αυτονομιστικές τάσεις συμμετέχοντας στο Δημοκρατικό Στρατό όπου είχε 

εναποθέσει τις ελπίδες για αυτονομία με την επικράτησή του.  

Στο τμήμα της ελληνικής Μακεδονίας στο οποίο εισήλθε βουλγαρικός 

στρατός το 1941 και παρέμεινε, η ανταπόκριση των Σλαβομακεδόνων της 

Ελλάδος υπήρξε περιορισμένη, μάλλον απογοητευτική για τους Βουλγάρους. 

Μεγαλύτερη απήχηση είχε ο βουλγαρικός μεγαλοϊδεατισμός την ίδια εποχή σε 

περιοχές της ελληνικής Μακεδονίας, όπως οι παραμεθόριες επαρχίες των νομών 

Καστοριάς, Φλωρίνης και Πέλλης, όπου είχαν διατηρηθεί σλαβομακεδονικοί 

θύλακοι και εστίες βουλγαροφιλίας σε αυτούς. Η περιορισμένη απήχηση της 

βουλγαρικής στρατιωτικής και πολιτικής παρουσίας στην ελληνική Μακεδονία, εν 

αντιθέσει προς την απήχηση της βουλγαρικής στρατιωτικής και πολιτικής 

παρουσίας στη γειτονική γιουγκοσλαβική Μακεδονία, οφειλόταν κυρίως  στο μικρό 

ποσοστό πληθυσμού που αντιπροσώπευαν οι Σλαβομακεδόνες στην ελληνική 

Μακεδονία και στον εξελληνισμό, από την άποψη της γλώσσας και του 

φρονήματος, της συντριπτικής πλειοψηφίας των Σλαβομακεδόνων της Ελλάδος.  

(Κολιόπουλος, www.imma.edu.gr 2013) 

Το 1949 με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, ένας μεγάλος 

αριθμός αυτών απωθήθηκε στη Γιουγκοσλαβία. Εκεί απέκτησε γιουγκοσλαβική 

υπηκοότητα και είτε με τη θέλησή του είτε επειδή εξαναγκάστηκε άλλαξε ονόματα 

ώστε να μην παραπέμπουν σε ελληνικά.  Έτσι μετά τη λήξη του ελληνικού 

εμφυλίου έκλεισε ένας κύκλος μετακινήσεων ατόμων είτε βουλγαρικής είτε 

ελληνικής συνείδησης μεταξύ των δύο χωρών. Όσοι έμειναν στην Ελλάδα έχοντας 

αμιγώς ελληνική συνείδηση ακολούθησαν την πολιτιστική και οικονομική εξέλιξη 

της Ελλάδας, παρά τα προβλήματα που δημιουργούσε η ελληνική καχυποψία, 

απολαμβάνοντας βιοτικό επίπεδο κατά πολύ ανώτερο από το αντίστοιχο του 

κράτους των Σκοπίων. (Λυγερός 1992, 96-97) 

Τα Σκόπια όμως, όπου είχαν καταφύγει οι Σλαβομακεδόνες της ελληνικής 

Μακεδονίας, εξέπεμπαν αλυτρωτισμό και πίεζαν διαρκώς την κεντρική κυβέρνηση 

του Βελιγραδίου να συντηρεί το θέμα και να προβάλλει αξιώσεις έναντι της 

Αθήνας, με αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο του 1950 η Γιουγκοσλαβία να θέσει 

επίσημα στον ΟΗΕ ζήτημα αναγνώρισης μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. 

Οι σχέσεις Ελλάδας - Γιουγκοσλαβίας έκτοτε πέρασαν από πολλά κύματα, εξαιτίας 

του Μακεδονικού, το ίδιο και οι σχέσεις Βελιγραδίου - Σόφιας. Περί τα τέλη της 

δεκαετίας του '50, όμως, και ενώ η γιουγκοσλαβική προπαγανδιστική 
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δραστηριότητα είχε ατονήσει, η κατάσταση εξομαλύνθηκε και μάλιστα Τίτο και 

Καραμανλής, τον Ιούνιο του 1959, υπέγραψαν συμφωνία με βάση την οποία 

επιτρεπόταν η ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων και διακίνηση προϊόντων στα 

σύνορα Ελλάδας - Γιουγκοσλαβίας σε βάθος δέκα χιλιομέτρων. Δύο χρόνια μετά, 

οι Γιουγκοσλάβοι άρχισαν να εγείρουν και πάλι ζήτημα μακεδονικής μειονότητας 

στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι υφίσταται κακομεταχείριση, 

αναγκάζοντας την ελληνική κυβέρνηση να κλείσει, το 1962, τα σύνορα 

παγώνοντας έτσι μονομερώς τη συμφωνία, η οποία καταργήθηκε οριστικά 

αργότερα από τη δικτατορία. Το 1980, με τον θάνατο του Τίτο, η γιουγκοσλαβική 

ηγεσία ενέτεινε την επιθετικότητά της γύρω από το Μακεδονικό, με αιχμή του 

δόρατος τα Σκόπια. Δηλώσεις περί καταπίεσης των «Μακεδόνων του Αιγαίου» 

από την Ελλάδα, χάρτες της «Μεγάλης Μακεδονίας», δημοσιεύματα για αρπαγή 

μακεδονικών εδαφών από Ελλάδα και Βουλγαρία κ.ά. προκάλεσαν την έντονη 

αντίδραση της Αθήνας, η οποία το 1982 προέβη σε διάβημα προς το Βελιγράδι. Η 

επίσκεψη το 1983 στην Αθήνα της τότε πρωθυπουργού της Γιουγκοσλαβίας 

Μίρκας Πλάνιτς και η πρωτοβουλία της να εγείρει στις συναντήσεις θέμα 

μακεδονικής μειονότητας, αλλά και το ταξίδι του Ανδρέα Παπανδρέου στο 

Βελιγράδι, το 1986, όπου επίσης του ετέθη από τους Γιουγκοσλάβους το ίδιο 

ζήτημα, απείλησαν να τινάξουν τις σχέσεις των δύο χωρών στον αέρα. (Τζίμας 

2007) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ 

ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Διαπλοκή του κράτους των Σκοπίων με τη Βουλγαρία κατά την 

προπολεμική περίοδο 1878-1903 

Η Βουλγαρική Ηγεμονία μετά τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου είχε ως 

πρωταρχικό στόχο την ανατροπή της έκβασης του Συνεδρίου του Βερολίνου. 

Αναζητώντας Συμμαχίες για το σκοπό αυτό στράφηκε τόσο προς τη Ρωσία όσο και 

προς την Αύστρο-Ουγγαρία. Οι δύο χώρες, μαζί με τη Γερμανία, είχαν δώσει την 

συγκατάθεσή τους στην προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας από τη Βουλγαρία 

μόνο στην περίπτωση που η Βουλγαρία θα παραιτούνταν από τη Μακεδονία. Έτσι 

λοιπόν η συμμαχία ολοκληρώθηκε, με τη Ρωσία να αποτελεί εταίρο της 

Βουλγαρίας, και η Αυστρο Ουγγαρία εταίρο της Σερβίας. Η αυξανόμενη όμως 

ρωσική ανάμειξη στο εσωτερικό της Βουλγαρίας, προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια 

στον πολιτικό κόσμο, με αποτέλεσμα τον εσωτερικό διχασμό υπέρ  και κατά της 

ρωσικής επιρροής. Οι ρώσο- βουλγαρικές σχέσεις οξύνθηκαν με αποτέλεσμα τη 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος της Βουλγαρίας στη συμμαχία με την 

Αύστρο-Ουγγαρία. (Σ. Σφέτας, Η διαμόρφωση της Σλαβομακεδονικής Ταυτότητας 

2003, 47-49). 

Η περιοχή της ευρύτερης Μακεδονίας αποτέλεσε το κέντρο βάρους των 

πολιτικών επιδιώξεων της Βουλγαρίας, μετά την προσάρτηση σε αυτή της 

Ανατολικής Ρωμυλίας. Έχοντας πλήρη εικόνα πως αναγκαία προϋπόθεση για την 

προσάρτηση ήταν ο εκβουλγαρισμός του ανομοιογενούς πληθυσμού, 

χρησιμοποιήθηκε ως όχημα η Εξαρχία με το εκπαιδευτικό της έργο. Μέσω των 

διπλωματικών πιέσεων, τέσσερις Εξαρχικοί επίσκοποι διορίστηκαν από το 

Σουλτάνο στα Σκόπια, την Αχρίδα, στα Βελεσσά και στο Νευροκόπι. Σκοπός τους 

ήταν μέσα από την εκκλησιαστική τους δράση να προάγουν την βουλγαρική 

διάλεκτο στους πληθυσμούς της επιρροής τους. 
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H λεγόμενη επανάσταση του Ήλιντεν (ημέρα του προφήτη Ηλία), είναι 

στενά συνδεδεμένη με την επανάσταση της Μεταμόρφωσης που έγινε ταυτόχρονα 

στη Θράκη. Η Εσωτερική Οργάνωση που ήταν μία από τις δύο οργανώσεις που 

σχεδίασαν και εκτέλεσαν την επανάσταση αυτή δεν αποκαλούνταν μόνο 

«Μακεδονική» αλλά και «Ανδριανουπολίτικη». Το ίδιο και η δεύτερη οργάνωση 

που έφερε τον τίτλο «Ανωτάτη Μακεδονική –Ανδριανοπολίτικη Επιτροπή». Και οι 

δύο εξεγέρσεις πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά από Βουλγάρους, με στόχο την 

πραγμάτωση της εθνικής βουλγαρικής ολοκλήρωσης, που δεν μπόρεσε να 

επιτευχθεί στα διπλωματικά τραπέζια. Από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι οι 

εμπνευστές των εξεγέρσεων αυτών, οι οποίοι ήταν Βούλγαροι εθνικιστές 

επαναστάτες της γραμμής του Gotse Deltchef, που έδρασαν κάτω από τις 

διαταγές του επίσης βούλγαρου επαναστάτη Damian Grouev, είχαν ως τελικό 

στόχο την ίδρυση αυτόνομου μακεδονικού κράτους και ακόμα περισσότερο ότι 

οραματίζονταν ένα μακεδονικό έθνος. Αντίθετα, έβλεπαν την αυτονομία σαν 

ενδιάμεσο σκαλοπάτι που θα οδηγούσε στην πλήρη ανεξαρτησία των Βουλγάρων 

της Μακεδονίας και της Θράκης και κατά συνέπεια την προσάρτηση των περιοχών 

αυτών στη Βουλγαρία. (Νέστορος 1993) 
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Διαπλοκή του κράτους των Σκοπίων με τη Βουλγαρία κατά την 

περίοδο του μεσοπολέμου 

Η Βουλγαρία στη διάρκεια του μεσοπολέμου αναζητά διέξοδο στο Αιγαίο 

και ενισχύει τις εθνικιστικές οργανώσεις που δρουν στη Μακεδονία ενώ το 

Κομμουνιστικό Κόμμα επιβάλλεται στη βαλκανική Κομμουνιστική συνομοσπονδία 

χάρη στο μέγεθος και την επιρροή προσωπικοτήτων όπως ο Δημητρώφ και ο 

Μανουήλσκι. (Φιλανιώτης Χατζηαναστασίου 1992, 45) 

 Μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, η Κομμουνιστική Διεθνής είχε ως 

στόχο να αποτρέψει την εκμετάλλευση του Μακεδονικού Ζητήματος από τη 

ναζιστική Γερμανία, προς όφελος της συμμάχου Βουλγαρίας, στον επικείμενο 

πόλεμο, σε αντιστοιχία με τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ΕΜΕΟ του Mιχαήλωφ είχε 

αποδεχθεί  από το 1933 την θέση της ΕΜΕΟ (Ενωμένης) για «Ενιαία και 

Ανεξάρτητη Μακεδονία» με τη διαφορά ότι θεωρούσε συμβατή την εθνική 

ταυτότητα «Βούλγαρος» με την πολιτική ετικέτα «Μακεδόνας». Υπήρχε πλέον 

φανερά η ανάγκη για την ανάληψη ενός αγώνα  ιδεολογικού, πολιτικού, αλλά και 

εθνικού- κατά της ΕΜΕΟ του Mιχαήλωφ. Σημαντική ήταν η επίδραση και η 

προσπάθεια της Κομμουνιστικής Διεθνούς να αποτρέψει την εκμετάλλευση των 

εθνικών προβλημάτων της Γιουγκοσλαβίας, ιδιαιτέρως του Κροατικού, από τη 

ναζιστική Γερμανία και για τον λόγο αυτόν τέθηκε επί τάπητος και το ζήτημα της 

ιδρύσεως Εθνικού Κροατικού και Σλοβενικού Κόμματος, ώστε να αναγκαστούν τα 

Κομμουνιστικά Κόμματα να ασχοληθούν με τα εθνικά προβλήματα της χώρας. Στη 

νέα τάξη πραγμάτων, η Γιουγκοσλαβία έπρεπε να παίξει το ρόλο αναχώματος σε 

ενδεχόμενη γερμανική προσπάθεια για διείσδυση στα Βαλκάνια. (Σ. Σφέτας, 

www.imma.edu.gr 2013) 

Στην τότε «Επαρχία του Βαρδάρη» και κατόπιν «Λαϊκή Δημοκρατία της 

Μακεδονίας» (τη σημερινή πΓΔΜ), ο βουλγαρικός στρατός κατοχής εισήλθε και 

έγινε δεκτός από μεγάλο μέρος του σλαβικού πληθυσμού ως απελευθερωτής. 

(Κολιόπουλος, www.imma.edu.gr 2013) 
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Διαπλοκή του κράτους των Σκοπίων με τη Βουλγαρία μεταπολεμικά 

Η Βουλγαρία, η μόνη χώρα που θα μπορούσε να αποτρέψει την ίδρυση του 

νέου «μακεδονικού» έθνους και του κράτους του επειδή η ίδρυσή τους έβλαπτε 

ζωτικά της εθνικά συμφέροντα, απουσίαζε από τη διαδικασία ίδρυσης του 

«μακεδονικού κράτους». Όταν εν τέλει συνθηκολόγησε, στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 

και έσπευσε να αλλάξει στρατόπεδο, ήταν αργά για να παρέμβει αποτελεσματικά 

και να ανατρέψει την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. Η Βουλγαρία ατύχησε 

διπλά, αρχικά όταν το 1941 επέλεξε να συμμαχήσει με τη Γερμανία, και το 1944 

όταν μετά το τέλος του πολέμου την απελευθέρωσή της ανέλαβαν στρατεύματα 

της Σοβιετικής Ενώσεως, τα οποία διευκόλυναν και την εγκαθίδρυση 

κομμουνιστικού καθεστώτος στη χώρα. (Κολιόπουλος, www.imma.edu.gr 2013).  
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Η εγκαθίδρυση κομμουνιστικού καθεστώτος ορίζει και το βασικό 

χαρακτηριστικό της βουλγαρικής πολιτικής μετά το 1945, το οποίο ήταν η στενή 

της σχέση με τη Σοβιετική Ένωση και η ευνοϊκή αντιμετώπιση που εξασφάλιζε με 

αυτή τη στάση. Ενδεικτικά, ο Βούλγαρος πρεσβευτής στη Μόσχα ήταν επίτιμο 

μέλος της κυβέρνησης στη Σόφια, ενώ  Σοβιετικός πρεσβευτής συνόδευε το 

Βούλγαρο πρωθυπουργό σε περιοδείες του στη χώρα και συμμετείχε μαζί με τους 

υπουργούς στις δημόσιες εκδηλώσεις. Χαρακτηριστική έκφραση αφοσίωσης 

αποτελεί η δήλωση του Ζίφκοφ μετά την επίσκεψη του Χρουστσόφ το 1962 ότι 

«…οι βουλγαρικοί δείκτες του πολιτικού ρολογιού μας είναι συγχρονισμένοι μέχρι 

δευτερολέπτου με το ρολόι της Σοβιετικής Ένωσης». Το καλό κλίμα των σχέσεων 

ήρθε να διαταράξει η απόφαση του Χρουστσόφ να βελτιώσει τις σχέσεις της 

Σοβιετικής Ένωσης με τη Γιουγκοσλαβία. Αγκάθι των σχέσεων με τη 

Γιουγκοσλαβία ήταν η περιοχή της «Μακεδονίας» από την οποία η Βουλγαρία δεν 

μπορούσε να παραιτηθεί. Η βουλγαρική κυβέρνηση ήταν πρόθυμη να δεχθεί  τη 

δημιουργία «μακεδονικού» κράτους, αλλά μόνο στα πλαίσια μιας βαλκανικής 

ομοσπονδίας. Το πρόβλημα εστιάζονταν στην περιοχή Πέτριτς, που ονομάζονταν 

τοπικά και «Μακεδονία του Πιρίν». Στην απογραφή του 1956, καταγράφηκαν 

επίσημα 187.789 «Μακεδόνες» στη Βουλγαρία, όλοι κάτοικοι αυτής της περιοχής. 

Στη βουλγαρική ιστορία Βούλγαροι και «Μακεδόνες» ήταν ένας λαός, δηλαδή 

Βούλγαροι.  Σε περίπτωση που κρίνονταν ότι υπάρχει ξεχωριστή μακεδονική 

εθνότητα, κάτι που θα ήταν αντίθετο με τη βουλγαρική ιστορία, τίθετο θέμα 

σοβαρής αμφισβήτησης του βουλγαρικού ελέγχου στην περιοχή του Πέτριτς. Το 

θέμα περιπλέκεται ακόμα παραπάνω, διότι δυο από τις σημαντικότερες 

προσωπικότητες του βουλγαρικού κομμουνιστικού κινήματος της εποχής, ο 

Μπλαγκόεφ και ο Δημητρόφ, είχαν γεννηθεί στην περιοχή Πέτριτς. Στο εξής η 

βουλγαρική πολιτική στροφή ήταν η άρνηση της ύπαρξης ξεχωριστής μακεδονικής 

εθνότητας. (Jelavich 2006, 559) 



- 79 -

 

 Στις συνομιλίες που είχε στα μέσα Νοεμβρίου 1985 στο Βελιγράδι η τότε 

γιουγκοσλάβα πρωθυπουργός Μίρκας Πλάνιτς με το Βούλγαρο ομόλογό της 

Φιλλίπωφ, του είχε καταστήσει σαφές ότι το Μακεδονικό ήταν το μεγαλύτερο 

πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών και του είχε ζητήσει η Σόφια να σεβαστεί τα 

δικαιώματα της «μακεδονικής» μειονότητας. Το Βελιγράδι θεωρούσε ότι η άρνηση 

της Βουλγαρίας να αναγνωρίσει την ύπαρξη ξεχωριστού «μακεδονικού» έθνους 

στα κοινά τους σύνορα αποτελούσε άτυπη βουλγαρική διεκδίκηση τμημάτων της 

Γιουγκοσλαβίας. Από την πλευρά του ο Βούλγαρος πρωθυπουργός 

αποφεύγοντας την αντιπαράθεση για το «Μακεδονικό», έκανε έκκληση για 

βελτίωση των οικονομικών σχέσεων. Στο κοινό ανακοινωθέν χωρίς να γίνεται 

μνεία στο «Μακεδονικό» αναφερόταν πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να 

προωθήσουν τις οικονομικές τους σχέσεις και να αναζητήσουν λύσεις στις 

διαφορές τους. Η συνάντηση εκείνη, παρά το γεγονός ότι θέρμανε το κλίμα, δεν 

τροποποίησε αισθητά το πλαίσιο των διμερών σχέσεων σε πολιτικό επίπεδο. Αν 

και το «Μακεδονικό» προβαλλόταν σαν αιτία τριβών μεταξύ των δύο χωρών, 

σημαντικό ρόλο έπαιζε η γενικότερη καχυποψία των Γιουγκοσλάβων έναντι της 

Σόφιας. Η Βουλγαρία, την εποχή εκείνη, ήταν απολύτως ευθυγραμμισμένη με την 

πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης και αντιπροσώπευε για το Βελιγράδι τη 

μεγαλύτερη σοβιετική απειλή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας. (Λυγερός 1992, 49-50) 
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Μεταξύ των ετών 1967-1989 η Γιουγκοσλαβία απαιτούσε από τη Βουλγαρία 

να αναγνωρίσει «μακεδονικό» έθνος, «μακεδονική» γλώσσα και «εθνική 

μακεδονική μειονότητα» στην Επικράτειά της. Με άλλα λόγια, η Γιουγκοσλαβία 

έθετε επίμονα στη Βουλγαρία, όπως ανάλογα και στην Ελλάδα, όσα ακριβώς 

ζητήματα θέτει εξίσου επίμονα στην Ελλάδα και το Κράτος των Σκοπίων μετά την 

ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του το 1991. Επί πλέον η Βουλγαρία 

διαμαρτύρονταν μάταια ότι η τότε ομόσπονδη γιουγκοσλαβική Σοσιαλιστική 

Δημοκρατία με πρωτεύουσα τα Σκόπια πλαστογραφούσε την Ιστορία και 

σφετερίζονταν μέρος της βουλγαρικής Ιστορίας, «μακεδονοποιούσε» τον γηγενή 

βουλγαρικό πληθυσμό της και έτρεφε ανοικτές εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της 

βουλγαρικής Μακεδονίας του Πιρίν, ενώ καλλιεργούσε εθνικό μίσος εναντίον της 

Βουλγαρίας και του βουλγαρικού έθνους. Επικρατούσε ένας ακήρυκτος πόλεμος. 

Εν προκειμένω βουλγαρικό μνημόνιο αποκαλύπτει τη χαρακτηριστική δήλωση του 

τότε Προέδρου της Βουλγαρίας Τόντορ Ζίβκωφ προς τον Γιουγκοσλάβο 

πρεσβευτή στη Σόφια το 1970 «Δεν θα αποκτήσετε ποτέ τη Μακεδονία του Πιρίν 

όπως δεν θα αποκτήσετε τη Μακεδονία του Αιγαίου»!.. (Μέρτζος, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ. 

Το μήλον της Έριδος Βουλγαρίας- Σκοπίων 2013, 12-13) 

Στη σύγχρονη εποχή, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας ήταν η πρώτη χώρα 

που αναγνώρισε τη Δημοκρατία της Μακεδονίας ως ανεξάρτητο κράτος την 15η 

Ιανουαρίου 1992. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήταν μια ιδιαίτερη εκδοχή 

αναγνώρισης. Αν και αναγνώρισε το κράτος ως «Μακεδονία» εν τούτοις δεν 

δέχεται ότι υπάρχει αντίστοιχη εθνική ομάδα. Επίσης η Βουλγαρία δήλωσε 

μεταγενέστερα  ότι θα σύναπτε διπλωματικές σχέσεις με το κράτος των Σκοπίων,  

εφόσον η τελευταία δήλωνε επισήμως όχι μόνο ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη 

μακεδονική μειονότητα στη Βουλγαρία, αλλά και ότι το κράτος των Σκοπίων δεν 

έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι της Βουλγαρίας. (Κολιόπουλος, 

Χατζηκωνσταντίνου και Γούναρης, Η Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας πΓΔΜ 

ως ζητούμενο 2008, 268) 
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Πλήρεις διπλωματικές σχέσεις αναπτύχθηκαν την 31η  Δεκεμβρίου 1993, 

ένα έτος μετά την εγκαθίδρυση προξενικών σχέσεων. Τα προηγούμενα είκοσι 

χρόνια οι δύο χώρες ανέπτυξαν σχέσεις εταίρων  που χαρακτηρίζονται από 

αναπτυσσόμενες και περιεκτικές σχέσεις συνεργασίας. Η σταθερή συνεργασία 

φαίνεται στο περιεχόμενο των τοπικών πρωτοβουλιών και στα κοινά σχέδια. Το 

συμβατικό πλαίσιο συνεργασίας αποτελείται από 75 αμοιβαίες συμφωνίες και 

προγράμματα. (Republic of Macedonia. Ministry of Foreign Affairs n.d.) 
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Σύγχρονη Διαπλοκή με τη Βουλγαρία 

 

Η περίοδος μετά το 2008, είναι αυτή όπου έρχεται η δημόσια κλιμάκωση 

των σχέσεων των δύο χωρών.  Ξεκινώντας από αυτήν τη σταθερή αφετηρία, η 

Βουλγαρία καταγγέλλει το κράτος των Σκοπίων ότι πλαστογραφεί και σφετερίζεται 

την Ιστορία της, ότι οι «εθνικοί ήρωες» των Σκοπίων ήταν Βούλγαροι και ότι 

δυναμιτίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας που επιβάλλουν οι καταστατικές αρχές του 

ΟΗΕ και των ευρω-ατλαντικών θεσμών. Από την πλευρά τους τα Σκόπια 

καταγγέλλουν τη Βουλγαρία για «πισώπλατη μαχαιριά» και προσπαθούν να 

αποτινάξουν από το κοινό παρελθόν, τον πολιτισμό και τη γλώσσα των 

Βουλγάρων. Από αυτήν την προσπάθεια προέκυψε ο φρενήρης «εξαρχαϊσμός» με 

σκοπό να πείσει το κράτος των Σκοπίων, ότι οι Σλαβομακεδόνες είναι απόγονοι 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι ο Αλέξανδρος, ο Φίλιππος και γενικά οι αρχαίοι 

Μακεδόνες «δεν ήσαν Έλληνες». Εν τω μεταξύ 80.000 πολίτες των Σκοπίων 

έχουν δηλωθεί αυτοβούλως Βούλγαροι Μακεδόνες, έλαβαν βουλγαρικά 

διαβατήρια με σκοπό να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές το Μάιο 2013 στη 

Βουλγαρία. 35 

Χαρακτηριστικό επεισόδιο της σύγχρονης διαπλοκής έλαβε χώρα σε διεθνή 

έκθεση που διοργάνωσε η UNESCO την 10η Σεπτεμβρίου 2013, η οποία  

προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Βουλγαρίας. Επρόκειτο για την κινητή 

διεθνή έκθεση Φαντασιακά Βαλκάνια, ταυτότητα και αναμνήσεις του 19ου αιώνα 

κατά την οποία παρουσιάστηκε  σαν «Μακεδόνας» ο Βούλγαρος επαναστάτης 

Γκότσε Ντέλτσεφ και ανεγράφησαν στη «μακεδονική» γλώσσα τα κεντρικά 

συνθήματα της εξέγερσης του Ήλιντεν, που το 1903 εξαπέλυσαν οι Βούλγαροι 

κομιτατζήδες στη Μακεδονία. Όμως, μετά τη σφοδρή αντίδραση της Βουλγαρίας, η 

UNESCO κάλυψε με μαύρο τις επιγραφές του Ντέλτσεφ και απέσυρε τον κατάλογο 

της εκθέσεως με τις θέσεις των Σκοπίων. 

 (Μέρτζος, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ. Το μήλον της Έριδος Βουλγαρίας- Σκοπίων 2013, 

12-13) 

                                            
35 Ανάμεσά σε αυτούς, ο πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων και ηγέτης του ΒΜΡΟ - DPMNE 

Γκεοργκίεφσκι ο οποίος σε διάλεξή του στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας διεκήρυξε πως το Κράτος των 

Σκοπίων και το «μακεδονικό» έθνος «είναι τεχνητό δημιούργημα της κομμουνιστικής 

Γιουγκοσλαβίας. 
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Στη νέα σελίδα της πολιτικής που γύρισε το κράτος των Σκοπίων 

εντάσσεται και η προσπάθεια προσέγγισης με τη Βουλγαρία. Οι πρωθυπουργοί, 

του κράτους των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ και της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, 

υπέγραψαν σήμερα, σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, στα Σκόπια, μεταξύ τους 

«σύμφωνο καλής γειτονίας  και συνεργασίας» με την φιλοδοξία ότι θα ανοίξει μια 

νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών, τις οποίες σκίαζαν εθνοτικές (κυρίως) 

διαφορές του παρελθόντος. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από κοινού, 

μετά την υπογραφή, οι δυο πρωθυπουργοί αναφέρθηκαν στην σημασία της 

συμφωνίας ως ένα ιστορικό βήμα προς τα εμπρός που ανοίγει το δρόμο για τη 

σταθερότητα και την ανάπτυξη των δύο χωρών, τονίζοντας πως η συμφωνία αυτή 

αποτελεί κοινή επιτυχία και συμβολή στην πολιτική σταθεροποίηση της περιοχής 

και ευρύτερα. Ο διεθνής παράγοντας  χαιρέτισε αυτή τη συμφωνία.   (Αθηναϊκό- 

Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 2017) 

Η κυβέρνηση Ζάεφ έχει επιδοθεί σε εκστρατεία αποκατάστασης του 

κλίματος καλής γειτονίας με τα όμορα κράτη, το οποίο είχε διαταραχθεί λόγω του 

εθνικιστικού παροξυσμού του Γκρούεφσκι. Για το νέο πρωθυπουργό τα η πολιτική 

προσέγγισης των όμορων κρατών, αποτελεί προτεραιότητα, καθώς η «καλή 

γειτονία» είναι ένα από τα βασικά κριτήρια που πρέπει να εκπληρώνει μια χώρα 

για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. Δεν θα είναι όμως καθόλου εύκολο για τον 

σοσιαλδημοκρατη πρωθυπουργό, αν και όπως φαίνεται έχει τη στήριξη του 

διεθνούς παράγοντα, να μεταβάλλει την πολιτική του στα μεγάλα θέματα, όπως 

την είχε διαμορφώσει και υλοποιούσε ο εθνικολαϊκιστής Γκρούεφσκι. Οι 

θεματοφύλακες του «μακεδονισμού», μαζί και οι πανίσχυρες (οικονομικά και 

πολιτικά) οργανώσεις της διασποράς, αντέδρασαν ήδη στην υπογραφή του 

συμφώνου συνεργασίας με τη Βουλγαρία, καταγγέλλοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για 

να «καταπιεί» η Βουλγαρία το «μακεδονικό έθνος» –κάποιοι μίλησαν και για νέα 

συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, διά της οποίας είχε γίνει η Μεγάλη Βουλγαρία– ενώ 

το κόμμα τους, το ισχυρό VMRO, δήλωσε ότι θα την καταψηφίσει όταν έρθει προς 

κύρωση στη Βουλή. Εξάλλου, σε μια κίνηση αποδοκιμασίας του απείχαν από τις 

εκδηλώσεις στην πόλη Κρούσεβο, για την επέτειο του ‘Ηλιντεν, που για πρώτη 

φορά φέτος εορτάστηκαν από κοινού με τη Βουλγαρία στο πλαίσιο της 

προσέγγισης με την υπογραφή της συμφωνίας και μάλιστα είχε ως κεντρικό 

ομιλητή Αλβανό, τον πρόεδρο της Βουλής, Τααλάτ Τζαφέρι. (Τζίμας, 

www.kathimerini.gr 2017)   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ 

ΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

Διαπλοκή του κράτους των Σκοπίων με τη Αλβανία κατά την 

προπολεμική περίοδο 1780-1913 

 Η πλειοψηφία των Αλβανών που κατοικούν στο κράτος των Σκοπίων δεν 

ήταν αυτόχθονες, αλλά επήλυδες. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία προχώρησε σε 

μαζικές εγκαταστάσεις εξισλαμισμένων Αλβανών από τη Βόρειο Αλβανία στο 

κράτος των Σκοπίων, κατά την περίοδο 1780-1840, με αποστολή την τήρηση της 

τάξης προς όφελος της ακεραιότητας της Αυτοκρατορίας και την καταστολή των 

εξεγέρσεων του χριστιανικών πληθυσμού. Νέες, μαζικές εγκαταστάσεις Αλβανών 

εμφανίζονται μετά το 1878, όταν γίνεται από τους Σέρβους η προσάρτηση των 

πόλεων Νύσσα, Πιρότ, Βράνγιε και Λέσκοβατς, κατόπιν των αποφάσεων του 

συνεδρίου του Βερολίνου, οπότε ο αλβανικός πληθυσμός τους προτίμησε να 

μεταναστεύσει παρά να υπομείνει τη κυριαρχία των Σέρβων. Κατά το δεύτερο μισό 

του 19ου αιώνα,  το αλβανικό εθνικό κίνημα είχε σαν κύριο στόχο την αναγνώριση 

της αυτονομίας των βιλαετιών Ιωαννίνων, Μοναστηρίου, Σκόδρας και Κοσόβου ως 

αλβανικό ιστορικό χώρο από την Υψηλή Πύλη. Οι Αλβανοί έχοντας την εύνοια των 

οθωμανικών αρχών κατείχαν υψηλές θέσεις στο οθωμανικό κράτος και άρχισαν να 

οραματίζονται τη Μεγάλη Αλβανία. Καθώς ενιαίο αλβανικό κράτος δεν είχε υπάρξει 

στο παρελθόν, ο όρος «Αλβανία» ήταν ασαφής. Συμπαγείς αλβανικοί πληθυσμοί 

υπήρχαν κυρίως στο βιλαέτι της Σκόδρας. Στο βιλαέτι των Ιωαννίνων υπήρχε 

ελληνικός πληθυσμός με οικονομική και πολιτιστική εμβέλεια, στα βιλαέτια 

Κοσόβου και του Μοναστηρίου σλάβικος πληθυσμός, διεκδικούμενος από 

Σέρβους και Βούλγαρους. Οι  Έλληνες και οι Σέρβοι, που είχαν εθνικά κράτη, σε 

αντίθεση με τους Αλβανούς, αγωνίζονταν για την εθνική τους ολοκλήρωση 

διεκδικώντας πολύτιμα εδάφη εις βάρος των Αλβανών, οπότε μια ραγδαία 

κατάρρευση του οθωμανικού κράτους μπορούσε να αποβεί ολέθρια για την ιδέα 

δημιουργίας αλβανικού κράτους. Όμως, η εξασθένιση του οθωμανικού κράτους 

κατά τον ιταλο-τουρκικό πόλεμο το 1911-12, η πτώση των Νεότουρκων το 1912 

και η ανάληψη της εξουσίας από τους Φιλελευθέρους και η διαφαινόμενη 

προσέγγιση των βαλκανικών κρατών, ήταν παράγοντες που συνετέλεσαν ώστε οι 

Αλβανοί να μετριάσουν τα αιτήματά τους προς τους Οθωμανούς. Το 1912, στο 

Κόσοβο, έλαβε χώρα η μεγάλη αλβανική εξέγερση των Αλβανών, οι οποίοι παρά 
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τη μεγάλη επιτυχία τους, υπαναχώρησαν από το πάγιο αίτημα της αυτονομίας των 

βιλαετιών και σε νέο υπόμνημα περιλαμβάνονταν γενικά αιτήματα διατήρηση και 

επέκταση των προνομίων τους. Η Υψηλή Πύλη δεν απάντησε εντός 2 ημερών από 

την υποβολή του Υπομνήματος και οι Αλβανοί κατέλαβαν την 13η Αυγούστου 1912 

τα Σκόπια, την πρωτεύουσα του βιλαετίου του Κοσόβου. Λίγες μέρες αργότερα, 

την 18η  Αυγούστου η Υψηλή Πύλη δέχτηκε κατά βάση τα αιτήματα των Αλβανών, 

αλλά με σημαντικές τροποποιήσεις και χωρίς να αποσαφηνίσει τον όρο 

«Αλβανία». Καθώς οι κύριοι εχθροί των Αλβανών δεν ήταν οι Οθωμανοί, αλλά τα 

γειτονικά βαλκανικά κράτη που επιβουλεύονταν πολύτιμα γι αυτούς εδάφη, οι 

Αλβανοί  δεν συμμετείχαν στις βαλκανικές συνεννοήσεις του 1912 και στον Πρώτο 

Βαλκανικό Πόλεμο προτιμώντας να πολεμήσουν στο πλευρό των Οθωμανών. Η 

ίδρυση ανεξάρτητου αλβανικού κράτους το 1913 ήταν αποτέλεσμα της δράσης της 

αυστριακής και ιταλικής διπλωματίας. Το βιλαέτι Σκόρδας αποτέλεσε ένα τμήμα 

του αλβανικού κράτους, ενώ το Κόσοβο και οι δυτικές περιοχές της σημερινής 

έκτασης του κράτους των Σκοπίων, που είχαν απελευθερωθεί από το σερβικό 

στρατό και είχαν αλβανικό πληθυσμό, επιδικάσθηκαν στη Σερβία με την 

υποχρέωση των Σέρβων να αποσύρει τον στρατό της από την Αδριατική. (Σ. 

Σφέτας, www.anixneuseis.gr 2017) 
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Διαπλοκή του κράτους των Σκοπίων με την Αλβανία κατά τη 

μεταπολεμική περίοδο  

Μετά την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας στις 17 Απριλίου 1941 με βάση 

τη συμφωνία Ρίμπεντροπ – Τσιάνο της 24ης Απριλίου 1941 η ιταλική ζώνη 

κατοχής της σερβικής Μακεδονίας περιελάμβανε τις αλβανόφωνες περιοχές του 

Τετόβου, Γκόστιβαρ, Κίτσεβο, Ντέμπαρ, τη λίμνη της Αχρίδας και ορισμένα χωριά 

των Πρεσπών. Στις 12 Αυγούστου 1941 οι ιταλικές ζώνες κατοχής του Κοσόβου, 

της σέρβικης Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου προσαρτήθηκαν στην Αλβανία 

και μέχρι το φθινόπωρο του 1944 αποτέλεσαν τμήματα της Μεγάλης Αλβανίας. Με 

τη μεταβολή αυτή του καθεστώτος εγκαινιάστηκε και η επιχείρηση πλήρους 

αλβανοποίησης των περιοχών αυτών. Ο σλαβικός πληθυσμός υπήρξε θύμα 

εξαλβανισμού, τόσο στο Κόσοβο, όσο και στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία. Πάνω 

από 100.000 Σέρβοι εγκατέλειψαν το Κόσοβο, ενώ οι Βουλγαρομακεδόνες από τις 

αλβανοκρατούμενες περιοχές μετέβησαν στη βουλγαρική ζώνη κατοχής. Μετά τη 

συνθηκολόγηση της Ιταλίας οι Βούλγαροι, επικαλούμενοι το νόμο της 10ης Ιουνίου 

1942 για τη βουλγαρική υπηκοότητα, άρχισαν να απελαύνουν Αλβανούς από την 

πόλη των Σκοπίων ως αντίποινα για την  τύχη του σλαβικού πληθυσμού στις 

δυτικές περιοχές. Οι Αλβανοί της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας και του Κοσόβου, 

θεωρώντας ότι απελευθερώθηκαν από τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, δεν 

προσχώρησαν μαζικά στο γιουγκοσλαβικό αντιστασιακό κίνημα του Τίτο. Τον 

Οκτώβριο/Νοέμβριο του 1944 πρόβαλαν λυσσαλέα αντίσταση στους 

Γιουγκοσλάβους παρτιζάνους στο Τέτοβο και στο Γκόστιβαρ. Το Κομμουνιστικό 

Κόμμα Γιουγκοσλαβίας αναγνώριζε τους Αλβανούς ως εθνική μειονότητα. Το 

Κόσοβο εντάχθηκε ως αυτόνομη περιοχή εντός της Σερβίας, ενώ οι Αλβανοί της 

γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας θα συμβίωναν ως εθνική μειονότητα με τους 

αναγνωρισμένους ως κυρίαρχο έθνος Σλαβομακεδόνες εντός της Ομόσπονδης 

Γιουγκοσλαβικής Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. (Σ. Σφέτας, Οι Αλβανοί της 

πΓΔΜ. Το ιστορικό υπόβαθρο του ζητήματος και η προοπτική της εθνοτικής 

συνύπαρξης Σλαβομακεδόνων και Αλβανών μετά τη Συμφωνία της Αχρίδας. 

2017). 



- 87 -

 

Η Αλβανία που προέκυψε από τη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου θα 

αποτελέσει τη χώρα με την παροιμιώδη πορεία εσωστρέφειας, με κύρια στοιχεία 

το δογματισμό και την ξενοφοβία. Η ισχυρή επιρροή του Τίτο στη Αλβανία και η 

προσπάθεια απορρόφησης της από τη Γιουγκοσλαβία έληξε με την καταδίκη του 

Τίτο από την  Κομινφόρμ και οδήγησε την Αλβανία στη πλήρη διακοπή των 

σχέσεων της με τη Γιουγκοσλαβία. (Φιλανιώτης Χατζηαναστασίου 1992, 48) 

Το 1948, η χώρα πέρασε από τη στενή συνεργασία με το Βελιγράδι στη 

στενή συνεργασία με τη Μόσχα. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70 η αλβανική 

κυβέρνηση εξακολουθούσε να έχει αυστηρά σταλινικό πνεύμα και πίστευε 

ακράδαντα στην εγκυρότητα των αρχών του ψυχρού πολέμου. Αποτελούσε το πιο 

δογματικό και άκαμπτο καθεστώς παρόλο που ήταν το πιο μικρό και το πιο φτωχό 

από τα κομμουνιστικά κράτη. Εξέχουσα προσωπικότητα της περιόδου, ήταν ο 

Ενβέρ Χότζα36 , υπεύθυνος για την αξιοσημείωτη σταθερότητα της αλβανικής 

κυβέρνησης κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Ωστόσο πολλές πτυχές του 

προγράμματος του Χρουστσόφ έρχονταν σε έντονη σύγκρουση με την πολιτική 

του Χότζα. Δεν συμμερίζονταν τις αποφάσεις του 20ου  κομμουνιστικού συνεδρίου 

του σοβιετικού κόμματος για ιδέες όπως ειρηνική συνύπαρξη και οι διαφορετικοί 

δρόμοι προς το σοσιαλισμό. Θεωρώντας τη Γιουγκοσλαβία συνεχή απειλή η 

αλβανική κυβέρνηση δεν έδειχνε καμία συμπαράσταση στις προσπάθειες 

συμφιλίωσης Χρουστσόφ - Τίτο. (Jelavich 2006, 574-579). 

  

 

 

                                            
36 Ο Εμβέρ Χότζα είναι ιδρυτής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Αλβανίας το 1940, ο οποίος  θα 

θέσει ως στόχο την εθνική ανεξαρτησία του αλβανικού λαού μέσω του αγώνα κατά των Ιταλών 

αρχικά και των Γερμανών στη συνέχεια. Στην ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Αλβανίας θα 

συνδράμει κα η ΕΣΣΔ διαμέσου του Γιουγκοσλαβικού Κομμουνιστικού Κόμματος. (Φιλανιώτης 

Χατζηαναστασίου 1992, 34) 
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Η οριστική ρήξη με την ΕΣΣΔ  θα επέλθει το 1960, οπότε η Αλβανία θα 

στραφεί προς την Κίνα την οποία θα στηρίξει μέχρι το 1978 ακολουθώντας έκτοτε 

τη σκληρή πορεία του απόλυτου απομονωτισμού και της αυτάρκειας. Είναι 

σημαντικό σε αυτό το σημείο, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η φύση της 

αλβανικής εθνικής συνείδησης, ότι η επιβολή της αλβανικής εθνικής ταυτότητας 

από το Κομμουνιστικό Κόμμα ενάντια στις θρησκευτικές πεποιθήσεις των 

Αλβανών και τις διάφορες εθνικές και πολιτιστικές αναφορές του αλβανικού λαού 

(καθολική, μουσουλμανική , ορθόδοξη και άλλων με μικρότερη επιρροή)  ταύτισε 

τελικά ην αλβανική εθνική συνείδηση  με έναν ολοκληρωτικό εθνικισμό που 

αντιμετωπίζει ως εχθρική κάθε διαφορετική εθνική ή πολιτιστική έκφραση και 

κυρίως αυτές που αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της αυθεντικής αλβανικής 

παράδοσης. (Φιλανιώτης Χατζηαναστασίου 1992, 49-51) 

Οι Αλβανοί των Σκοπίων απέκτησαν εκπαιδευτικά και πολιτικά δικαιώματα, 

αλλά, όπως και οι Κοσοβάροι, επιδίωκαν την ίδρυση μιας ομόσπονδης αλβανικής 

δημοκρατίας εντός της Γιουγκοσλαβίας, δηλαδή την ισοτιμία τους με τους Σλάβους 

και όχι απλά το καθεστώς της μειονότητας. Οι ταραχές στο Κόσοβο το 1968 και το 

1981 είχαν άμεσο αντίκτυπο και στα Σκόπια. Ο αλβανικός πληθυσμός της 

ομόσπονδης γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας αυξήθηκε σημαντικά και λόγω του 

υψηλού δείκτη γεννητικότητας των Αλβανών και λόγω της εγκατάστασης εκεί 

Αλβανών από το Κόσοβο. Ενώ το 1961 οι Αλβανοί της γιουγκοσλαβικής 

Μακεδονίας ανέρχονταν σε 183.108 άτομα, το 1971 έφθασαν τις 279.871 και το 

1981 τις 377.726. Μετά το 1981 οι  σχέσεις Αλβανών και Σλαβομακεδόνων 

χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερη οξύτητα. Οι Αλβανοί οδηγήθηκαν σε 

αυτοπεριχαράκωση. Καθιερώθηκε ένα είδος «apartheid»37 που λειτουργούσε ως 

άγραφος νόμος. Μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό εκπροσώπησης των Αλβανών 

στα κρατικά και κομματικά όργανα, συρρικνώθηκαν τα εκπαιδευτικά τους 

δικαιώματα, οι αρχές των Σκοπίων έλαβαν μέτρα κατά της υπεργεννητικότητας 

των Αλβανών και το σύνταγμα του 1989 χαρακτήριζε τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία 

της Μακεδονίας ως «το εθνικό κράτος του μακεδονικού λαού». (Σ. Σφέτας, Οι 

Αλβανοί της πΓΔΜ. Το ιστορικό υπόβαθρο του ζητήματος και η προοπτική της 

εθνοτικής συνύπαρξης Σλαβομακεδόνων και Αλβανών μετά τη Συμφωνία της 

Αχρίδας. 2017) 

                                            
37 Η πολιτική του απάρτχαϊντ πήρε σάρκα και οστά μέσω ενός περίπλοκου νομικού συστήματος το 
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Από τη δεκαετία του 1970 η γιουγκοσλαβική πλευρά είχε επεκτείνει τις 

επιθέσεις της για το Μακεδονικό και εις βάρος της Αλβανίας. Το χάσμα που χωρίζει 

τις δύο χώρες είναι μεγάλο λόγω της πολυάριθμης αλβανικής μειονότητας στο 

Κοσσυφοπέδιο αλλά και στο σκοπιανό κρατίδιο. Τα Τίρανα επανειλημμένα 

κατηγορούν το Βελιγράδι ότι καταπατούν τα δικαιώματα της αλβανικής 

μειονότητας και σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης της αλβανικής πίεσης στο 

Κοσσυφοπέδιο και στα Σκόπια, το Βελιγράδι ανταποδίδει τις κατηγορίες για 

καταπίεση της «μακεδονικής»  μειονότητας  στην Αλβανία. Οι ισχυρισμοί του 

Βελιγραδίου για «μακεδονική» μειονότητα στην Αλβανία αναφέρονταν κυρίως στην 

ύπαρξη μιας μικρής ζώνης στα βορειοδυτικά των Πρεσπών, όπου κατοικεί ένας 

ασήμαντος αριθμός σλαβοφώνων. (Λυγερός 1992, 48) 

  

                                                                                                                                  
οποίο επέβαλλε τον διαχωρισμό («apartheid») μεταξύ Λευκών, Εγχρώμων (δηλαδή «μεικτής 

καταγωγής»), Ασιατών και Bantu («μαύρων Αφρικανών»). (ΤΟ ΒΗΜΑ 2002) 
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Σύγχρονη διαπλοκή- Το εθνοτικό χάσμα 

Η εγγενής αστάθεια του σκοπιανού κρατιδίου οξύνεται από την ετερογενή 

εθνολογική του σύνθεση. Η αλβανική κοινότητα από την ανακήρυξη της 

ανεξαρτησίας του κράτους δεν αποδέχθηκε ότι το υπό ίδρυση κράτος θα είναι 

κράτος «Μακεδόνων» (Λυγερός 1992, 78). Όταν το 1991 το κράτος των Σκοπίων 

ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία, η αλβανικός πληθυσμός 

δεν συμμετείχε. Ο λόγος της μη συμμετοχής τους ήταν η αδυναμία των 

εμπλεκομένων κομμάτων να αποσαφηνίσουν το καθεστώς με το οποίο η αλβανική 

κοινότητα θα εντάσσονταν στο νεοσύστατο κράτος. Προχώρησαν έτσι σε 

ξεχωριστό ανεπίσημο δημοψήφισμα, του οποίου το αποτέλεσμα ήταν καταρχήν 

θετικό απέναντι στην σύσταση ανεξάρτητου μακεδονικού κράτους, στο οποίο η 

αλβανική κοινότητα θα απολάμβανε εδαφική αυτονομία από το κράτος των 

Σκοπίων. Οι Αλβανοί θεωρούσαν την κοινότητά τους συγκυρίαρχο έθνος και όχι 

απλά μειονότητα όπως παρουσιάζονται στο Σύνταγμα του 1991. (Κολιόπουλος, 

Χατζηκωνσταντίνου και Γούναρης, Η Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας πΓΔΜ 

ως ζητούμενο 2008, 24-25) 

Το κράτος των Σκοπίων και η Δημοκρατία της Αλβανίας έχουν συνάψει 

διπλωματικές σχέσεις από την 26η  Απριλίου 1993.  Σημαντική προτεραιότητα και 

των δύο χωρών είναι η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και η κοινή 

συμμετοχή στα προγράμματα ευρωπαϊκής περιφερειακής ανάπτυξης εντός του 

πλαισίου IPA component. Τα δύο κράτη συμμετέχουν από κοινού σε κοινές 

δράσεις στο πλαίσιο του Adriatic Charter. (Republic of Macedonia. Ministry of 

Foreign Affairs n.d.) 
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Πέρα από την επίσημη θέση όμως των διμερών σχέσεων, η υποστήριξη 

που παρέχει το αλβανικό κράτος προς όλους τους Αλβανούς της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας είναι εμφανής. Το 1992 οργανώθηκε στα Τίρανα μια Επιτροπή 

Συντονισμού των Αλβανών των Βαλκανίων, η οποία ανέλαβε να συντονίζει τα 

προγράμματα όλων των αλβανικών κομμάτων για να εξασφαλιστεί μια ενιαία 

πολιτική γραμμή. Στόχος της επιτροπής είναι η διατήρηση της κυριαρχίας του 

αλβανικού λαού. Ο ιδιαίτερος ρόλος της Αλβανίας και η υποστήριξη που παρείχε 

στα ριζοσπαστικά στοιχεία της πολιτικής σκηνής εκδηλώθηκε τόσο στη διάσωση 

των αλβανικών κομμάτων, όσο και στα γεγονότα του πανεπιστημίου του Τετόβου, 

το Δεκέμβριο του 1994 και στις αρχές του 1995. Ο Αλβανός πρόεδρος Μπερίσα 

αποκάλεσε την ίδρυση του Πανεπιστημίου «αξιοσημείωτο γεγονός στην ιστορία 

της εκπαίδευσης του αλβανικού έθνους»  (Κοππά, Οι μειονότητες στα μετα- 

κομμουνιστικά Βαλκάνια 1997, 158) 

Το 1996, έλαβε χώρα η αλβανική επανάσταση που έριξε την κυβέρνηση 

Μπερίσα υπό την πίεση σκανδάλων διαφθοράς, αλλά κυρίως εξαιτίας ενός 

μεγάλου σκανδάλου αποταμιευτικών πυραμίδων που εξανέμισε τις οικονομίες 

πολλών αλβανών. Η σκοπιανή τράπεζα ΤΑΤ κατέρρευσε, συμπαρασύροντας τις 

οικονομίες πολλών Αλβανών που ζούσαν στο σκοπιανό κράτος. Το μεγάλο 

οικονομικό σκάνδαλο επηρέασε τη χώρα το οργανωμένο έγκλημα, η διακίνηση 

ναρκωτικών και όπλων από παραστρατιωτικές οργανώσεις σημείωσαν αύξηση 

στα σύνορα της χώρας με την Αλβανία. (Phillips 2004, 70).  

Το 1997 εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί 38  συνέρευσαν στην πΓΔΜ 

προκειμένου να σωθούν από την επίθεση των Σέρβων στο Κόσσοβο, γεγονός που 

ανάγκασε τη διεθνή κοινότητα να επέμβει με Νατοϊκές δυνάμεις προκειμένου να 

βοηθήσουν την κυβέρνηση της πΓΔΜ να διαχειριστεί το προσφυγικό κύμα. Πολλοί 

πρόσφυγες που είχαν διασυνδέσεις στο εσωτερικό των Σκοπίων προτίμησαν να 

μετακινηθούν στο Τέτοβο, παρά να μείνουν στους χώρους παραμονής που είχε 

οργανώσει το ΝΑΤΟ. (Phillips 2004, 75) 

                                            
38 Εκτιμάται ότι μέχρι το Μάιο του 1999  εισήλθαν στην πΓΔΜ πάνω από 200000 Αλβανοί, περίπου 

όσο το 10 τοις εκατό του πληθυσμού της. (Phillips 2004, 74) 
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Με το πέρασμα του χρόνου και ενισχυμένο το αλβανικό στοιχείο, η εδαφική 

αυτονομία που απαιτούσε η αλβανική κοινότητα έδωσε τη θέση της στο αίτημα για 

μη εδαφική, πολιτική αυτονομία χάρις την επικράτηση μετριοπαθέστερων φωνών 

στην ηγεσία της. Η ρήξη όμως ήταν αναπόφευκτη, αφορούσε τον γενικότερο 

χαρακτήρα του κράτους και συνέβη το 2001 με τη βίαιη σύγκρουση στο Τέτοβο του 

Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού39  με τις στρατιωτικές δυνάμεις της πΓΔΜ. Ο 

Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός επεχείρησε να εξαναγκάσει τα αλβανικά 

κόμματα να στηρίξουν την ένοπλη σύγκρουση και να αποτελέσουν τον πολιτικό 

βραχίονα της στρατιωτικής οργάνωσης. Το βέβαιο είναι ότι η ένοπλη σύγκρουση 

διεθνοποίησε την αλβανική ατζέντα και στη Συμφωνία της Αχρίδας, με τον όρο της 

κατάθεσης των όπλων του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατό40, διατυπώνονται 

μια σειρά συνταγματικών μεταρρυθμίσεων στις οποίες μεταξύ άλλων η αλβανική 

κοινότητα πέτυχε να καταστεί η αλβανική γλώσσα επίσημη γλώσσα της πΓΔΜ 

μετά τα «μακεδονικά» και να ιδρυθεί αλβανικό πανεπιστήμιο στο Τέτοβο. 

(Κολιόπουλος, Χατζηκωνσταντίνου και Γούναρης, Η Διασυνοριακή Συνεργασία 

Ελλάδας πΓΔΜ ως ζητούμενο 2008, 27-32) 

Η Συμφωνία της Αχρίδας αποτέλεσε ιστορικά μια σημαντική πολιτική καμπή 

στην εξέλιξη του ανεξάρτητου κράτους των Σκοπίων, καθώς οδήγησε επίσημα 

στην αλλοίωση της εσωτερικής του φυσιογνωμίας όπου οι Αλβανοί 

αναγορεύτηκαν σε συνταγματικό έθνος. Η Συμφωνία η οποία επετεύχθη μετά τις 

απειλές απόσχισης των αλβανών και δημιουργία της Δημοκρατίας της Ιλλυρίδας  

και την προειδοποίηση του ΝΑΤΟ ότι δεν θα αναμειχθεί σε ένοπλή σύρραξη αν 

επαναληφθεί, οδήγησε σε σημαντικές συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και 

αποτέλεσε πολιτική νίκη των Αλβανών και πυροδότησε αλυσιδωτές πολιτικές 

εξελίξεις στη χώρα. (Σ. Σφέτας 2007, 735-736) 

                                            
39 γνωστός και σαν UCK των Σκοπίων με ηγέτη τον αλβανό πολιτικό Ali Ahmeti. 

40 Η επιχείρηση Operation "Essential Harvest" διεξήχθη από την 27 Αυγούστου μέχρι την 26 

Σεπτεμβρίου 2001. Επρόκειτο για μια επιχείρηση δύναμης περίπου 3500 στρατιωτών, με ανάλογη 

υποστήριξη διοικητικής μέριμνας, που είχε ως αποστολή τον αφοπλισμό των εθνικιστικών 

αλβανικών κινημάτων  και την καταστροφή του οπλισμού τους. Η επιχείρηση είχε εγκριθεί από  29 

Ιουνίου με την μοναδική προϋπόθεση να ευοδωθεί ο διάλογος μεταξύ της πΓΔΜ και των 

εθνικιστικών κινημάτων και να γίνει σεβαστή η κατάπαυση του πυρός. Το  επιχειρησιακό σχέδιο 

τέθηκε σ εφαρμογή κατόπιν πρόσκλησης του ΝΑΤΟ για βοήθεια από τον πρόεδρο Τραϊκόφσκι την 

20 Ιουνίου.  (NATO 2002 ) 
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Το ζήτημα της εθνοτικής προέλευσης απασχόλησε σοβαρά την πολιτική 

ζωή της χώρας καθώς το 2003 η κυβέρνηση μείωσε σε δέκα από τα δεκαπέντε 

χρόνια τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στην πΓΔΜ, προκειμένου να 

αποκτήσει κανείς την ιθαγένεια. Με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιήθηκαν πολλοί 

Αλβανοί που είχαν διεισδύσει στη χώρα παράνομα μετά το 1991. Επιπλέον οι 

δημογραφικές μεταβολές που δείχνουν αύξηση του αριθμού των Αλβανών 

αποδίδονται41 στον υψηλό δείκτη γεννητικότητας των Αλβανών που υπερβαίνει το 

αντίστοιχο ποσοστό θνησιμότητας, στην υπογεννητικότητα των σλαβομακεδόνων 

που δεν εξισορροπεί το ποσοστό θνησιμότητας, στην μετανάστευση στο 

εξωτερικό Σλαβομακεδόνων και Αλβανών στην εγκατάσταση Αλβανών από το 

Κοσσυφοπέδιο και τη Νότια Σερβία στην πΓΔΜ, αλλά και στις πολιτικές πιέσεις 

που ασκήθηκαν σε διάφορες εθνοτικές ομάδες να δηλωθούν ως Αλβανοί. (Σ. 

Σφέτας 2007, 740-741). 

Την άνοιξη του 2015, ξεσπούν βίαια επεισόδια στην αλβανόφωνη συνοικία 

του Κουμάνοβο  τα οποία είναι τα σοβαρότερα στο κράτος των Σκοπίων από την 

λήξη των ενόπλων συγκρούσεων μεταξύ Αλβανών ανταρτών του UÇK και 

κυβερνητικών δυνάμεων του σκοπιανού κράτιδίου, το 2001. Τότε τα επεισόδια 

είχαν οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα της διάλυσης και οδήγησαν σε μαζικές 

παραιτήσεις αξιωματούχων. Αυτή τη φορά έξι αστυνομικοί σκοτώθηκαν και πάνω 

από 30 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πολύωρων ένοπλων συγκρούσεων 

μεταξύ ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας και «τρομοκρατικής ένοπλης ομάδας» 

της πόλης Κουμάνοβο. Κι ενώ ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν διευκρίνισε από 

ποια «γειτονική χώρα» εισήλθαν στο κράτος των Σκοπίων οι ένοπλοι, εικάζεται 

ανοιχτά ότι αυτοί είναι Αλβανοί που εισήλθαν από το Κόσσοβο.  (ΤΟ ΒΗΜΑ 2015) 

                                            
41  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιστημονικής ημερίδας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο 

Στρατηγικών μελετών της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών των Σκοπίων την 2α Ιουνίου 2005. 
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Η κατάσταση στο κράτος των Σκοπίων σταθεροποιείται προσωρινά μετά 

τον σχηματισμό κυβέρνησης μεταξύ Σοσιαλδημοκρατών και αλβανικών κομμάτων. 

Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο,  χρειάστηκε η δυναμική παρέμβαση των ΗΠΑ 

και δευτερευόντως οι πιέσεις εκ μέρους της ΕΕ, με αποτέλεσμα να μεταπεισθούν ο 

Γκρούεφσκι και ο συνοδοιπόρος του πρόεδρος Ιβάνοφ. Πλέον, ο κυβερνητικός 

συνασπισμός βρίσκεται αντιμέτωπος τόσο με τα διαχρονικά οικονομικά 

προβλήματα που ταλανίζουν τη γειτονική χώρα και τα οποία επιδεινώθηκαν κατά 

τη διακυβέρνηση Γκρούεφσκι όσο και με τη μεταχείριση του τελευταίου, δεδομένου 

ότι ελέγχεται για σκάνδαλα διαφθοράς και υποκλοπών. Επιπρόσθετη δυσκολία 

εντοπίζεται στην άσκηση αποτελεσματικής διακυβέρνησης και ενώ οι μηχανισμοί 

εξουσίας έχουν αλωθεί από την προηγούμενη ηγεσία. Εκ των μεγαλύτερων 

προκλήσεων είναι ασφαλώς ο βαθμός ικανοποίησης των φιλοδοξιών της 

αλβανικής κοινότητας (κατά ορισμένους, η πλήρης υλοποίηση της Συμφωνίας της 

Αχρίδας αποτέλεσε προϋπόθεση για τη σύγκλιση με τους Σοσιαλδημοκράτες) και 

τι αυτή θα επιφέρει βραχυπρόθεσμα –ως προς τις αντιδράσεις από τους εθνικιστές 

Σλαβομακεδόνες– αλλά και μακροπρόθεσμα – αν δηλαδή καταστεί το αλβανικό 

στοιχείο συστατικό έθνος του κράτους των Σκοπίων, οδηγώντας εκ των 

πραγμάτων σε μια νέα πολιτειακή δομή. (Φίλης 2017) 

Δεν μπορεί όμως να παραβλεφθεί ο ιδιαίτερος ρόλος των Τιράνων στη 

διαμόρφωση πολιτικής ατζέντας, στα πλαίσια της αλβανικής πλατφόρμας που 

συμφωνήθηκε πριν το σχηματισμό κυβέρνησης. Διαφαίνεται με τις ενέργειες αυτές 

η ανασύσταση στην καρδιά των Βαλκανίων ενός αλβανικού ενιαίου χώρου στον 

οποίο εντάσσεται και η αλβανική μειονότητα των Σκοπίων. Υπό αυτό το πρίσμα οι 

εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο αντανακλούν τις ισορροπίες στην Αλβανία αλλά και 

στις δυτικές περιοχές του κράτους των Σκοπίων. (Κοππά, Οι μειονότητες στα μετα- 

κομμουνιστικά Βαλκάνια 1997, 193) 

 Το όραμα της μεγάλης Αλβανίας στοιχειώνει το κράτος των Σκοπίων και 

επανέρχεται στην πολιτική ζωή της πΓΔΜ αλλά και στις διμερείς σχέσεις των δύο 

κρατών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Στο τέλος του Β΄ παγκοσμίου Πολέμου η Γιουγκοσλαβία  ήταν, με διαφορά, 

το πλέον ισχυρό βαλκανικό κράτος και για την ακρίβεια ήταν το ηγετικό κράτος 

στην ανατολική Ευρώπη, μετά τη Σοβιετική Ένωση. Σίγουρη για τη θέση της, είχε 

αναπτύξει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για το μέλλον, που περιλάμβανε την 

εξασφάλιση συγκεκριμένων στόχων εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. 

Έχοντας τον πλήρη έλεγχο της Μακεδονίας του Βαρδάρη, επεδίωκε την ένωση 

τμημάτων του Πιρίν και του Αιγαίου υπό την κυβέρνηση των Σκοπίων. Όχημα για 

την πραγματοποίηση των επιδιώξεων θα αποτελούσαν οι διαπραγματεύσεις με τη 

Βουλγαρία και το ΚΚΕ . (Jelavich 2006, 480-481) 

Το Μακεδονικό μεταλλάσσεται στη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου 

πολέμου σε ζήτημα γιουγκοσλαβικού επεκτατισμού και σε αντιπαράθεση 

«εθνικοφρόνων» και αριστεράς, στην οποία ανήκαν κατά πλειοψηφία οι 

σλαβόφωνοι Έλληνες. Το ΚΚΕ ποτέ δεν θα αμφισβητήσει την ύπαρξη μειονότητας 

τη οποία χαρακτηρίζει «μακεδονική» σε αντίθεση με το επίσημο ελληνικό κράτος 

που θεωρεί ανύπαρκτη τέτοια μειονότητα, άρα και ανύπαρκτο ζήτημα το οποίο 

ανακινεί το κράτος των Σκοπίων. Είναι βεβαίως πραγματικό ότι όσοι εκδιώχθηκαν 

μετά τον ελληνικό εμφύλιο και καταγράφηκαν ως σλαβομακεδόνες από τις 

ελληνικές αρχές, αυτοί κυρίως, συντηρούν με το μεγαλύτερο φανατισμό μια 

ξεπερασμένη αντίθεση. (Φιλανιώτης Χατζηαναστασίου 1992, 117-118) 

Η δεκαετία του 1980 αποτέλεσε ορόσημο για την πορεία του κράτους των 

Σκοπίων. Η αποτυχία αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης από τις 

ομοσπονδιακές κυβερνήσεις σε συνδυασμό με την απουσία μιας κυρίαρχης 

προσωπικότητας όπως αυτής του Τίτο, ανέδειξαν τον κρίσιμο πολιτικά ρόλο των 

ηγεσιών των Δημοκρατιών. Αλλά, το ιδεολογικό  κενό που δημιουργήθηκε στη 

Γιουγκοσλαβία από την αποτυχία του κομμουνισμού καλύφθηκε από τον εθνικισμό  

με μοιραίες επιπτώσεις για την ενότητα της χώρας. (Χρηστίδης 2003, 132-133). Το 

κράτος των Σκοπίων αποτελεί απότοκο της διάλυσης της γιουγκοσλαβικής 

ομοσπονδίας και η αναγνώρισή του ευνοείται από την κοινοτική και αμερικανική 

πολιτική στην περιοχή για την ολοκλήρωση της διάλυσης, καθώς και την επιβολή 

μιας νέας τάξης πραγμάτων στην περιοχή. (Λυγερός 1992, 76) 

Η επίσημη αντίδραση της Ελλάδας απέναντι στο νέο γεωπολιτικό δεδομένο 

– το νέο κράτος – βασίστηκε σε επιχειρήματα προερχόμενα κατεξοχήν από την 
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ιστορία, τη γλώσσα, τη λαογραφία και τον πολιτισμό, τα οποία, πράγματι, 

θεμελιώνουν τη σύνδεση του μακεδονικού ονόματος με την αρχαία ιστορία του 

ελληνικού χώρου. (Ζάικος 2017). Η λέξη Μακεδονία είναι ελληνική, η αρχαία 

γλώσσα της Μακεδονίας ήταν ελληνική και τόσο ο όρος  Μακεδονία όσο και τα 

παράγωγά της συνδέονται με την ελληνική παράδοση. Δεν αμφισβήτησαν ποτέ οι 

Έλληνες την ύπαρξη ενός έθνους, μιας γλώσσας, ή μιας δημοκρατίας μετά το 

1944, αλλά μάλλον αντικρούουν τη νομιμότητα της οικειοποίησης του 

Μακεδονικού ονόματος για να οριστεί ένας σλαβικός πληθυσμός στα Βαλκάνια. 

(Κολιόπουλος, Χατζηκωνσταντίνου και Γούναρης, Η Διασυνοριακή Συνεργασία 

Ελλάδας πΓΔΜ ως ζητούμενο 2008, 282) 

Αλλά, όσο κι αν φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι το αντίπαλο δέος της 

αντιπαράθεσης στον αλυτρωτισμό που εκπέμπει το νέο κρατίδιο, ο 

«Μακεδονισμός», που καλλιεργείται στις συνειδήσεις των πολιτών του, 

διαταράσσει τις σχέσεις και με τα υπόλοιπα όμορα κράτη από τα οποία το νέο 

κράτος επιδιώκει την εδαφική του επέκταση. Ο «Μακεδονισμός», συνεπώς, δεν 

είναι απλώς πρόβλημα μεταξύ Σκοπίων - Αθηνών. Είναι πρόβλημα μεταξύ των 

Σκοπίων, όλων των γειτόνων του, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 

(Μέρτζος, Τα Σκόπια και οι Άλλοι 2013, 7)  που ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την 

εξωτερική διαπλοκή των χωρών που εμπλέκονται στο μακεδονικό ζήτημα.  

Η Ελλάδα όχι μόνον δεν αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική 

προοπτική της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αλλά 

αντιθέτως την υποστηρίζει. Βρίσκεται μπροστά μας ακόμα η δυνατότητα για έναν 

συμβιβασμό, για μια βιώσιμη λύση αποδεκτή από τις δυο χώρες, που δεν θα 

βλάψει τα πραγματικά και μακροπρόθεσμα συμφέροντα των δύο Κρατών και δεν 

θα ταπεινώσει κανένα, έτσι ώστε καμία πλευρά να μην επιδιώκει τη «ρεβάνς» εις 

βάρος της άλλης, αλλά να εργάζεται αντιθέτως για τη στερέωση και τη διεύρυνση 

του συμβιβασμού.  (Μέρτζος, Τα Σκόπια και οι Άλλοι 2013, 32)  

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονιστεί ότι η ευρωπαϊκή προοπτική το 

κράτος των Σκοπίων αποτελεί δύσκολο, μακρινό αλλά συνάμα εφικτό και 

απαραίτητο στόχο. Η δυνατότητα πραγματοποιήσεως μιας τέτοιας εξέλιξης στέλνει 

σαφές μήνυμα προς τους Αλβανούς πολίτες της χώρας ότι το μέλλον τους θα 

πρέπει να αναζητηθεί στην Ευρώπη και όχι σε ένοπλες εθνικιστικές περιπέτειες και 

μεγαλοϊδεατισμούς. Η ευημερία και η ασφάλεια της νεόκοπης γειτονικής 

δημοκρατίας μπορούν να εξασφαλισθούν μακροπρόθεσμα μόνον μέσα από την 



- 97 -

 

διαδικασία που θα την οδηγήσει σε εισδοχή στις Ευρωατλαντικές δομές. Ο 

ευρωπαϊκός δρόμος για το κράτος των Σκοπίων αποτελεί την καλύτερη εγγύηση 

για ειρηνική συνύπαρξη των εθνοτήτων και για μακροχρόνια πολιτική 

σταθερότητα. Και οι δύο στρατηγικοί στόχοι του κράτος των Σκοπίων (ένταξη στο 

ΝΑΤΟ και κυρίως στην ΕΕ) παραμένουν συνδεδεμένοι με τις θεσμικές επιλογές και 

δυνατότητες της Αθήνας, η οποία -ορθά- εξακολουθεί να υποστηρίζει την πολιτική 

της σταθερότητας και της ένταξης στις Ευρωατλαντικές δομές για όλα τα κράτη των 

Βαλκανίων. Επιπρόσθετα, η δρομολόγηση μονίμου καθεστώτος για το Κόσοβο 

αποτελεί εξέλιξη που επηρεάζει την δομή ίσως και την ύπαρξη του κράτους των 

Σκοπίων. Η κοινή γνώμη των Σλαβομακεδόνων αντιλαμβάνεται ότι μείζονες 

ανακατατάξεις στα Δυτικά Βαλκάνια που σχετίζονται με τον αλβανικό παράγοντα, 

δεν στερούνται συνεπειών για το κράτος τους. (Τζιαμπίρης 2013) 

Μετά την είσοδο του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ, με διαδικασίες-εξπρές, και 

τη συμμετοχή της Αλβανίας στον οργανισμό, ανοίγει ο δρόμος ώστε μία ακόμη 

βαλκανική χώρα να εισέλθει στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Όσο, μάλιστα, 

απομακρύνεται η προοπτική ένταξης των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην 

ευρωπαϊκή οικογένεια, η απογοήτευση λαών και ηγεσιών επαναφέρει τα 

εθνικιστικά πάθη. Τα δεδομένα προβλήματα κρύφτηκαν για κάποιο διάστημα κάτω 

από το χαλί, αλλά η αδήριτη πραγματικότητα επανέρχεται. Οικονομική δυσπραγία, 

περιορισμένες επενδύσεις, υψηλά ποσοστά ανεργίας, εκτεταμένη διαφθορά, 

παντός είδους παράνομο εμπόριο χαρακτηρίζουν εν πολλοίς τη Δυτική Βαλκανική. 

Αθροίζοντας στην εικόνα την ύπαρξη δικτύων που συνδέονται με την τζιχαντιστική 

τρομοκρατία (ήδη από τα μέσα του 1990), ακόμη και στρατοπέδων εκπαίδευσης 

τρομοκρατών, σε συνθήκες αβεβαιότητας, η σταθεροποίηση της περιοχής 

καθίσταται επιτακτική ανάγκη. (Φίλης 2017) 

Η σταθεροποίηση όμως, περνά μέσα από μια ευρεία πολιτική συναίνεση ως 

προς τις συνταγματικές αλλαγές που επιζητά η αλβανική μειονότητα στο κράτος 

των Σκοπίων, προκειμένου αυτές να καταστούν αποτελεσματικές, αλλιώς μια 

μεγάλη μερίδα Σλαβομακεδόνων θα απορρίψει τις συνταγματικές αναθεωρήσεις 

σαν περαιτέρω απόδειξη της υποταγής του  πολιτικού συστήματος στις απαιτήσεις 

των Αλβανών. (Ψυλλάκης 2002, 128)  



- 98 -

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κάνοντας μια ανασκόπηση των εξελίξεων στη Βαλκανική χερσόνησο από 

τον 18ο αιώνα και μετά, είναι προφανές ότι η μεγαλύτερη δύναμη που καθόρισε την 

πολιτική ζωή των βαλκανικών λαών ήταν η εθνική ιδέα. Τα  βαλκανικά πάθη 

εμπλέκονταν βαθύτατα στο ζήτημα του ελέγχου των εδαφών, που αποτελούσαν 

εθνικές ή ιστορικές αξιώσεις. Η Μακεδονία ως έννοια είναι γεωγραφική και όχι 

εθνική. Τόσο το όνομα, όσο και η ιστορία της, συνδέονται με οργανικούς δεσμούς 

με την ελληνική ιστορία. Αποτέλεσε κοιτίδα πολιτισμού σλαβόφωνων, 

ελληνόφωνων, αλβανόφωνων και άλλων πληθυσμών, που μετακινήθηκαν κατά 

την περίοδο της οθωμανικής κατοχής των οποίων ο γλωσσικός προσδιορισμός 

δεν ταυτίζονταν απαραίτητα και με τον εθνικό τους αυτοπροσδιορισμό. Άλλοι 

πληθυσμοί είχαν έντονη εθνική συνείδηση, που τροφοδοτούσε το πνεύμα της 

ελευθερίας οδηγώντας τους σε αιματηρούς αγώνες επιβίωσης και άλλοι 

αφανίστηκαν υποκύπτοντας στο βίαιο προσεταιρισμό τους. Η εθνική συνείδηση 

των πληθυσμών μπορεί να υπήρξε  ελληνική, βουλγαρική ή οτιδήποτε άλλο εκτός 

από μακεδονική, καθώς μακεδονικό έθνος δεν υπήρξε ποτέ. Η προοπτική 

διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας οδήγησε τον Τίτο στην κατασκευή όλων των 

στοιχείων που προσδιορίζουν ένα έθνος μα σκοπό την ομογενοποίηση των 

πληθυσμών της περιοχής δεν δίνει το απαραίτητο ιστορικό και εθνολογικό βάθος 

για να συντηρηθεί η θεωρία του μακεδονικού έθνους. Το κράτος των Σκοπίων 

παρόλα αυτά, εφόσον ξεπεράσει τα ενδογενή του εθνολογικά προβλήματα που 

δυναμιτίζουν τη συνοχή του για να ακολουθήσει πορεία ανάπτυξης και ευημερίας 

διαμέσου της συνεργασίας και συμμετοχής σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς 

οφείλει να αποκηρύξει τις αλυτρωτικές του βλέψεις προς τα όμορα κράτη. Η 

πολύπαθη περιοχή των Βαλκανίων έχει ανάγκη από σταθερότητα και ασφάλεια, 

ώστε να επουλώσει τα τραύματα του παρελθόντος και σε πνεύμα συνεργασίας να 

σταθεί ενωμένη μπροστά στις προκλήσεις του μέλλοντος.  
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