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Περίληψη
Από το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου μέχρι σήμερα, το Μακεδονικό ζήτημα
διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική εξωτερική πολιτική και
αποτέλεσε πηγή σημαντικών πολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη Βαλκανική. Το
Μακεδονικό ζήτημα, πηγή αστάθειας και πρόκλησης δύο Βαλκανικών πολέμων,
συνεχίζει να καθορίζει τον τρόπο άσκησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μέχρι
σήμερα στην ΝΑ Ευρώπη. Η αλλαγή του διεθνούς συστήματος από διπολικό σε
ηγεμονικό – πολυπολικό με την ταυτόχρονη πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και τη
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, επανέφεραν και πάλι στο προσκήνιο το Μακεδονικό
ζήτημα. Η γέννηση της ΠΓΔΜ μέσα σε κλίμα αναβίωσης εθνικιστικών εξάρσεων και
η αντιπαράθεσή με την Ελλάδα για την συνταγματική της ονομασία, συνιστούν το
Μακεδονικό ζήτημα στην πιο πρόσφατη μορφή του. Το ελληνικό βέτο για την ένταξη
της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ το 2008 αποτελεί το τελευταίο σημαντικό επεισόδιο στη
διένεξη Ελλάδας – ΠΓΔΜ, ενώ οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή την
περίοδο αναμένεται να προσθέσουν μια ακόμη προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος.

Abstract
Since the death of Alexander the Great, the Macedonian issue has played a leading
role in Greek foreign policy and has been a source of major political developments in
the wider Balkans region. The Macedonian issue, a source of instability and the
challenge of two Balkan wars, continues to determine the way in which Greek foreign
policy is determined to date in SE Europe. The change of the international system
from bipolar to hegemonic - multipolar with the simultaneous fall of existing
socialism and the disintegration of Yugoslavia again brought the Macedonian issue
back to the forefront. The birth of FYROM in a climate of revival of nationalist exiles
and the confrontation with Greece for its constitutional name, constitute the
Macedonian issue in its most recent form. The Greek veto on FYROM's accession to
NATO in 2008 is the last major episode in the Greek-FYROM conflict while the
negotiations currently being conducted are expected to add another attempt to resolve
the issue.
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Εισαγωγή
Η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και η έναρξη μετασχηματισμού του
νέου διεθνούς συστήματος1, σημάδεψε καθοριστικά το τέλος του 20ου και την
έναρξη του 21ου αιώνα στις διεθνείς σχέσεις. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο
υπερδυνάμεων – ΗΠΑ και ΕΣΣΔ – για 45 συναπτά έτη με τη μορφή του σκληρού και
του ήπιου διπολισμού (hard and soft bipolarism) όπως καθιερώθηκε από τα γεγονότα
που διαδραματίστηκαν με τη λήξη του Β’ ΠΠ και μετά, επιτάχυνε την εξουθένωση
της σοβιετικής οικονομίας. Ως απότοκο της παραπάνω ανταγωνιστικής κατάστασης
ήταν η συρρίκνωση της σοβιετικής σφαίρας επιρροής και η απώλεια σημαντικών
συμμάχων στον Ευρασιατικό χώρο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι
Βαλτικές χώρες και οι πρώην σοβιετικές σοσιαλιστικές δημοκρατίες της Ασίας,
περιοχές όμορες της άλλοτε κραταιάς ΕΣΣΔ.
Στον Ευρωπαϊκό χώρο αντίστοιχα, κράτη όπως η πολύπαθη Πολωνία, η Α.
Γερμανία, η Τσεχοσλοβακία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία στέρησαν τη Σοβιετική
Ένωση από το απαραίτητο στρατηγικό βάθος, στοιχείο αναγκαίο για την εξασφάλιση
της εδαφικής της ακεραιότητας της ως υπερδύναμης. Τέλος, τα Βαλκάνια, περιοχή
ιδιαιτέρων συμφερόντων και συχνών παρεμβάσεων της ΕΣΣΔ, από την εποχή ακόμα
της Τσαρικής Ρωσίας, έμελε να αποτελέσει πεδίο αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων
αλλά και εμπλοκής του ΝΑΤΟ για να επικρατήσει η σταθερότητα στην ταραχώδη
αυτή νότιο-ευρωπαϊκή χερσόνησο, ιδιαίτερα μετά την έναρξη διάλυσης της
Γιουγκοσλαβίας. Η επόμενη ημέρα του κατακερματισμού της Ομοσπονδίας του Τίτο
στα κράτη που την αποτελούσαν, έφερε ξανά στο προσκήνιο παλαιά (αλλά και νέα)
ζητήματα εδαφικών διεκδικήσεων, εθνοτικών διαφορών και αντιπαραθέσεων με άλλα
κράτη, στον κοντινό περίγυρο αλλά κυρίως στο εσωτερικό της πρώην Ομοσπονδίας
τα οποία διαχειριζόταν η κεντρική Ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Η ΠΓΔΜ αποτέλεσε ένα από τα νεότευκτα κράτη που προέκυψαν από τη
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, όπου επί ημερών του Τίτο «αναγνωρίστηκε» αρχικά ως
Λαϊκή Δημοκρατία της «Μακεδονίας» και στη συνέχεια – μετά το 1945 –
μετονομάστηκε σε Σοσιαλιστική Δημοκρατία της «Μακεδονίας». Ωστόσο, η ανάδυση
της ΠΓΔΜ και η επιβίωσή της στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα δεν

1

Μια λεπτομερής προσέγγιση του ορισμού περί διεθνούς συστήματος, στο: R. Gilpin, Πόλεμος και
αλλαγή στη διεθνή πολιτική, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2007, σελ. 59 – 80.
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αποτέλεσε ούτε αποτελεί μία εύκολη υπόθεση. Οι συστημικές πλάκες του διεθνούς
συστήματος επί των οποίων εδράζεται και η ίδια, βρίσκονται σε διαρκή κίνηση,
γεγονός που επιβάλει στην ΠΓΔΜ εγρήγορση και προσαρμογή των επίσημων θέσεων
της στα νέα δεδομένα. Η ΠΓΔΜ, η φτωχότερη χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Ομοσπονδίας, καλείται να πορευτεί με γοργά βήματα σε μία νέα μεταψυχροπολεμική
εποχή, γεμάτη προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.
Η γένεσή της ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα προβληματική σε πολλά
επίπεδα – το ζήτημα της ονομασίας, η γλώσσα και η εθνολογική της σύνθεση – ενώ η
παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εκάστοτε
εξελίξεις. Στην εκτίμηση αυτή είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν οι ιστορικές
διαφορές με τα κράτη της περιοχής οι οποίες έχουν μέχρι σήμερα πολύπλευρες
συνέπειες σε κοινωνικό, πολιτικό και κυρίως διεθνές επίπεδο.
Η παρούσα εργασία αποτέλεσε μια πραγματική πρόκληση για τον
υποφαινόμενο, όντας Έλληνας καταγόμενος από την περιφέρεια της Δυτικής
Μακεδονίας. Ωστόσο, με δεδομένο το γεγονός ότι στις διεθνείς σχέσεις απουσιάζει
παντελώς το συναίσθημα – καθώς το συμφέρον είναι εκείνο το στοιχείο που
προσδιορίζει τη συμπεριφορά των κρατών στο διεθνές σύστημα – η προσπάθεια
κινήθηκε στο πλαίσιο της αντικειμενικότητας ώστε να εξαχθούν τα πλέον κατά το
δυνατόν ασφαλή συμπεράσματα.
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η εξωτερική πολιτική που
ακολούθησε η ΠΓΔΜ έναντι της γειτονικής Ελλάδας στο ζήτημα του ονόματος υπό
το πρίσμα των θεωρήσεων του νεορεαλισμού και του θεσμικού διακυβερνητισμού
ενώ στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύντομη αλλά περιεκτική ιστορική
τοποθέτηση του ζητήματος της ονομασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο δεύτερο μισό του
20ου αιώνα όπου φαίνεται να συγκεκριμενοποιείται η «μακεδονική» ονομασία του
κράτους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η πορεία της ΠΓΔΜ από τη διακήρυξη
της ανεξαρτησίας της μέχρι την Ενδιάμεση Συμφωνία (Interim Accord) της Ν.
Υόρκης (1995) και στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται να αναλυθεί ο εθνικισμός ως ο
κύριος μοχλός χάραξης της εξωτερικής πολιτικής της νεότευκτης Δημοκρατίας έναντι
της Ελλάδας στο ονοματολογικό ζήτημα. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται εν συντομία
τα γεγονότα του 2001 και ο αντίκτυπος και η επιρροή τους στην υιοθέτηση
εσωτερικής αλλά και εξωτερικής πολιτικής από την ΠΓΔΜ. Στο τέταρτο κεφάλαιο
αναλύεται η επίδραση του διεθνούς παράγοντα στο ζήτημα της επίλυσης της
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ονομασίας, η ενταξιακή πορεία προς τους Ευρωατλαντικούς θεσμούς ενώ εξετάζεται
η στάση και οι αντιδράσεις της ΠΓΔΜ μετά την αποτυχημένη προσπάθεια ένταξης
της στο ΝΑΤΟ το 2008 στην συνδιάσκεψη κορυφής του Βουκουρεστίου. Επίσης,
εξετάζονται οι επόμενες πολιτικές που καλείται να εφαρμόσει η ΠΓΔΜ και η
γενικότερη πορεία της στο διεθνές στερέωμα.
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1o Κεφάλαιο: Σύντομο ιστορικό
1.1

Ιστορική τοποθέτηση στο Μακεδονικό ζήτημα

Η Μακεδονία2, οριζόμενη ως ο ευρύτερος γεωγραφικός χώρος της νότιας
Βαλκανικής, αποτελούσε και αποτελεί περιοχή έντονων ανταγωνισμών και εδαφικών
διεκδικήσεων από τα γειτονικά κράτη 3 αλλά και συχνών παρεμβάσεων από τον
εκάστοτε διεθνή παράγοντα διαχρονικά. Με κοιτίδα4 την περιοχή Βρύγες στον ορεινό
όγκο των Πιέριων Ορέων, το Μακεδονικό βασίλειο αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε σε
πρωταγωνιστή των πολιτικό – στρατιωτικών συσχετισμών του ευρύτερου ελλαδικού
χώρου από τα αρχαία ακόμη χρόνια. Αργότερα, με επικεφαλής τον βασιλιά Φίλιππο
τον Β’5, η Μακεδονία κατάφερε να κυριαρχήσει και να αποκτήσει τη φήμη της
ισχυρότερης στρατιωτικής δύναμης στην ευρύτερη βαλκανική. Μετέπειτα, με τον
Αλέξανδρο6 τον Μέγα, διάδοχο του Φιλίππου, η Μακεδονία7 θα γνωρίσει τη
μεγαλύτερη δόξα και θα καταφέρει να κατακτήσει ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο.
Θα προηγηθεί η εκστρατεία8 εναντίον των ελληνικών πόλεων – κρατών9, η
οποία θα επιβεβαιώσει την ανωτερότητα της στρατιωτικής ισχύος των Μακεδόνων,
καθιστώντας τους αδιαμφισβήτητους κυρίαρχους του αρχαίου ελληνικού κόσμου.
Ωστόσο, ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ. και ο
επακόλουθος ανταγωνισμός των στρατηγών του για το ποιος θα ηγηθεί την επόμενη
ημέρα στη Μακεδονία, σηματοδότησαν μια μακρά περίοδο αστάθειας όχι μόνο στην
2

Μ. Β. Σακελλαρίου, Μακεδονία: 4000 χρόνια Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών
ΑΕ, Αθήνα 1994, Σελ. 12 – 17
3
Για τον ορισμό του κράτους, μια προσέγγιση στο έργο: R. Gilpin, Πόλεμος και αλλαγή στη διεθνή
πολιτική, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2007, σελ. 42 – 47.
4
Ο. π. σελ. 64
5
Κάτοχος του θρόνου του Μακεδονικού βασιλείου από το 359 π.Χ μέχρι το 336 π.Χ., όπου και
δολοφονήθηκε. Επί των ημερών του, η Μακεδονία εξαπλώθηκε και απέκτησε ηγεμονικό ρόλο στα
ελληνικά πολιτικά πεπραγμένα. Καταγόταν από τη δυναστεία των Τημενιδών και ήταν γιός του
βασιλιά Αμύντα του Γ΄.
6
Γιός του Φιλίππου του Β΄ και της Ολυμπιάδας. Αρχηγός της μεγάλης εκστρατείας των Ελλήνων
εναντίον των Περσών και βασιλιάς της Μακεδονίας μέχρι το θάνατό του στη Βαβυλώνα.
7
Είναι σημαντικό να μην συγχέουμε την πολιτική οργάνωση του μακεδονικού βασιλείου με τη
σύγχρονη μορφή του κράτους, όπως εμφανίστηκε το 14ο – 15ο αιώνα, ως το νεότερο ή μοντέρνο δυτικό
κράτος. Περισσότερα για το κράτος: Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, Εκδόσεις
Ποιότητα, Αθήνα 2004, σελ. 108 – 109.
8
Από τον σκοπό της εκστρατείας εναντίον των Περσών (που ήταν η τιμωρία τους για την ασέβεια που
επέδειξαν στα ελληνικά ιερά) είναι προφανές ότι η στροφή του Φιλίππου στον ελληνικό νότο είχε
στόχο την ενοποίησή της Μακεδονίας μαζί τους στο πλαίσιο άσκησης μίας νέας πολιτικής. Άλλωστε, ο
ίδιος φαίνεται να διδάχθηκε την πολιτική και την στρατιωτική τέχνη στην αυλή του ευφυή βασιλιά των
Θηβών Επαμεινώνδα. Βλέπε: Μ. Β. Σακελλαρίου, Μακεδονία: 4000 χρόνια Ελληνικής ιστορίας και
πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών ΑΕ, Αθήνα 1994, Σελ. 118 – 119.
9
Η εξασθένιση της Αθήνας και της Σπάρτης από τον Πελοποννησιακό πόλεμο, δημιούργησε κενό
ισχύος που καλύφθηκε από τη Μακεδονική ισχύ. Robert Gilpin, Πόλεμος και αλλαγή στη διεθνή
πολιτική, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2004, σελ. 170 – 171.
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εκτεταμένη αυτοκρατορία10, αλλά και στο εσωτερικό της ίδιας της μητροπολιτικής
Μακεδονίας. Το γεγονός της απώλειας του ηγέτη των Μακεδόνων ήταν η αφορμή για
τον ανασχηματισμό του διεθνούς συστήματος της εποχής και τη δημιουργία νέων
ισορροπιών ισχύος11, κυρίως στα βασίλεια της Βαλκανικής χερσονήσου12. Η
δυναστεία των Αντιγονιδών θα καθορίσει τις τύχες του Μακεδονικού βασιλείου κατά
την ελληνιστική περίοδο και θα καταφέρει όχι μόνο να σταθεροποιήσει την περιοχή
αλλά και να διακριθεί μεταξύ των υπόλοιπων βασιλείων, αποτελώντας μια
υπολογίσιμη στρατιωτική και πολιτική δύναμη κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους13.
Μάλιστα, η Μακεδονία υπό την ηγεσία του βασιλέα Φίλιππού Ε΄ της οικογένειας των
Αντιγονιδών, αποτέλεσε ουσιαστική απειλή έναντι των Ρωμαίων και των
ελληνιστικών κρατών, καθώς δημιούργησε αξιόλογη ναυτική δύναμη14 που έθετε σε
αμφισβήτηση την υπάρχουσα ισορροπία ισχύος, κυρίως στο Αιγαίο πέλαγος και στις
εκεί κτήσεις.
Μετά την ήττα όμως που υπέστη στη μάχη της Πύδνας στο πλαίσιο του Γ΄
Μακεδονικού πολέμου το 148 μ.Χ. που διεξήχθη μεταξύ Ελλήνων και Ρωμαίων, η
Μακεδονία καταλύθηκε15 από την υπερδύναμη της εποχής, τους Ρωμαίους. Έτσι,
κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, η Μακεδονία έπαψε να αποτελεί χωριστή ιστορία και
όλα τα γεγονότα λάμβαναν χώρα εντός της ρωμαϊκής οικουμένης16. Ωστόσο, η
γεωγραφική της θέση επέτρεπε στους ρωμαίους διοικητές να συγκεντρώνουν
στρατεύματα για την οργάνωση επιδρομών εναντίον των βαρβαρικών φυλών που
ρήμαζαν συχνά τις μακεδονικές περιοχές. Με την επιβολή της Pax Augusta από τον
Αύγουστο Καίσαρα, η Μακεδονία θα διάγει μια μακρά ειρηνική περίοδο κατά την
οποία θα διατηρήσει ένα είδος τοπικής αυτονομίας εντός της Ρωμαϊκής διοίκησης.

10

Μ. Β. Σακελλαρίου, Μακεδονία: 4000 χρόνια Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών
ΑΕ, Αθήνα 1994, Σελ. 131 – 135.
11
Αναφέρεται στη διάσπαση της μεγάλης αυτοκρατορίας στην Ανατολή, την Αίγυπτο και τη Μεγάλη
Φρυγία ταυτόχρονα με την επερχόμενη εξέγερση στην κυρίως Ελλάδα με επικεφαλής τους Αθηναίους.
12
Επίσης, ο θάνατος του μεγάλου στρατηλάτη σήμανε τη δημιουργία μεγάλων κενών ισχύος με την
κάλυψή τους από την επερχόμενη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Π. Ήφαιστος, Ιστορία, Θεωρία & Πολιτική
Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 1999, σελ. 58.
13
Μ. Β. Σακελλαρίου, Μακεδονία: 4000 χρόνια Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών
ΑΕ, Αθήνα 1994, Σελ. 147.
14
Ο.π. σελ. 152. Επίσης, η ύπαρξη ισχυρής ναυτικής δύναμης αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την
επιβίωση κάθε αυτοκρατορίας.
15
Η Ρώμη υπό τον φόβο της αναβίωσης της ισχύος της Μακεδονικής δυναστείας, διαίρεσε την επαρχία
της Μακεδονίας σε τέσσερις διοικητικές ενότητες - «μερίδες» (Α, Β, Γ και Δ), τα όρια των οποίων
συνέπιπταν με εκείνα του Μακεδονικού βασιλείου. Ο Περσέας ήταν ο τελευταίος Μακεδόνας
βασιλιάς.
16
Ο.π. σελ. 193
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Η παρακμή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας17 σε πολιτικό, οικονομικό και
κοινωνικό επίπεδο προκάλεσε τη δημιουργία νέων κοινωνικών στρωμάτων που,
διαμέσου της κοινωνικής έκφρασής τους, κατάφεραν και επέβαλαν ένα νέο
διοικητικό μηχανισμό. Η άνοδος του Μ. Κωνσταντίνου στον αυτοκρατορικό θρόνο
της διάδοχης Βυζαντινής αυτοκρατορίας και η καθιέρωση του Χριστιανισμού ως
επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας από το 320 και μετά, σηματοδοτούν μια νέα
εποχή και για τη Μακεδονία18. Η μακεδονική επαρχία διακρίθηκε αρχικά σε
Μακεδονία Πρώτη (Prima) και σε Μακεδονία Σαλουταρία (Salutaris) ενώ στη
συνέχεια η διοικητική της διαίρεση τροποποιήθηκε σε Μακεδονία Πρώτη και
Μακεδονία Δευτέρα19. Παρά το γεγονός ότι η Μακεδονία αποτελούσε ρωμαϊκή και
αργότερα βυζαντινή επαρχία, δεν ήταν λίγες οι επιδρομές των Γότθων20 και άλλων
βαρβαρικών φυλών21 που προκαλούσαν σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες
καταστροφές. Οι σοβαρότερες όμως βαρβαρικές επιδρομές εναντίον της βυζαντινής
αυτοκρατορίας σημειώθηκαν στις αρχές του 6ου αιώνα όταν έγινε για πρώτη φορά η
εμφάνιση σλαβικών φυλών22, ενώ κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού εμφανίστηκε
στο προσκήνιο ένα νέο είδος φυλής – οι Αβαροσλάβοι – που θα διαδραματίσουν
καθοριστικό ρόλο στις μελλοντικές εξελίξεις όχι μόνο στη Μακεδονία αλλά και σε
ολόκληρη τη χερσόνησο του Αίμου.
α.

Από την εμφάνιση των Σλάβων23 στην οθωμανική αυτοκρατορία
Η εμφάνιση των Αβαροσλάβων 24 τον 6ο αιώνα π.Χ. στα βυζαντινά και τα

17

Η παρακμή και η πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αποτέλεσε μια φυσιολογική εξέλιξη καθώς
το μεγάλο μέγεθος της, οι υπέρογκες δαπάνες της και η έλλειψη επαρκούς ασφάλειας ήταν οι
καταλυτικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στη διάλυσή της. Ωστόσο, δεν είναι το μόνο ιστορικά
τεκμηριωμένο παράδειγμα στην ιστορία των αυτοκρατοριών.
18
Ιωάννης Καραγιαννόπουλος, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, Τόμος Α΄, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσ/νικη
1995, σελ.86.
19
Μ. Β. Σακελλαρίου, Μακεδονία: 4000 χρόνια Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών
ΑΕ, Αθήνα 1994, Σελ. 226.
20
Μαυρικίου Τακτικά Στρατηγικά, Το Στρατηγικόν του Μαυρικίου, Εκδόσεις Σταμούλη, Θεσσαλονίκη
2016, σελ. 374.
21
Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι Βησιγότθοι, οι Οστρογότθοι, οι Βούλγαροι και οι Ούννοι του
Αττίλα. Περισσότερα για την ταυτότητα των Βουλγάρων και των Ούννων στο Στρατηγικόν του
Μαυρικίου, σελ. 373 και 378.
22
Αναφερόμαστε στους εκ του βορρά ορμώμενους επίδοξους εισβολείς Αβάρους και Σλάβους, Βλ.
Στρατηγικόν του Μαυρικιου, σελ. 15.
23
Σήμερα οι Σλάβοι, με γλωσσικά κριτήρια διακρίνονται σε τρείς ομάδες: την Ανατολική (Ρώσοι,
Ουκρανοί, Λευκορώσοι), τη Δυτική (Πολωνοί, Τσέχοι, Σλοβάκοι) και τη Νότια ομάδα (Σερβοκροάτες,
Σλοβένοι, Βούλγαροι). Εγκυκλοπαίδεια Δομή, 8η Έκδοση, Αθήνα 1976, Τόμος 13, σελ 273.
24
Οι Σκλαβηνοί, Άντες, Βούλγαροι, Κομάνοι, Κουτρίγουροι και Σλάβοι αποτελούσαν τους υποτελείς
των Αβάρων, μιας φυλής που προέρχονταν από την Ασία. Φύλο πολεμικό, ανάγκασε κυρίως τους
Σλάβους να πολεμούν μαζί τους στις διάφορες επιδρομές εναντίον της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
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μακεδονικά εδάφη είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πληθυσμιακής
«εισβολής» στην περιοχή, την εποχή που το κράτος δυτικού τύπου25 με την σημερινή
του μορφή δεν υπήρχε. Οι Σλάβοι26 (ή Σκλάβοι) δρώντας υπό την ηγεσία τοπικών
ηγετών με μορφή μικρών ομάδων και πολλές φορές ανεξάρτητα από την αρχή των
Αβάρων27, κατάφεραν να διεισδύσουν και να κατοικήσουν στο εσωτερικό της
Μακεδονίας, παρά το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη28 παρέμενε απόρθητη στις
βαρβαρικές επιδρομές εξαιτίας της ύπαρξης των προστατευτικών τειχών. Ως τμήμα
της

πολυεθνικής

Βυζαντινής

αυτοκρατορίας29,

η

Μακεδονία

δέχτηκε

την

εγκατάσταση στο έδαφός της διαφόρων φυλών και νομάδων, κυριότερες από τις
οποίες ήταν οι Σλάβοι και σε μικρότερο βαθμό οι Βούλγαροι.
Έκτοτε, η Μακεδονία κατοικήθηκε από πληθώρα λαών και νομάδων, ενώ
πολλοί Έλληνες από τη Μακεδονία και τη Θράκη ήρθαν σε επιμειξία 30 με τους λαούς
που μετοίκησαν στην ίδια περιοχή μεταβάλλοντας σημαντικά την πληθυσμιακή
σύστασή της. Η ένταξη των αλλόφυλων πληθυσμών στη Μακεδονία αλλά και στη
Βαλκανική γενικότερα31, ενισχύθηκε από την πολιτική των αυτοκρατόρων κατά το
διάστημα από τον 6ο μέχρι και τον 9ο αιώνα, σε μια περίοδο κοινωνικών και
πολιτικών ανακατατάξεων στην αυτοκρατορία32. Οι Σλάβοι που μετοίκησαν στη
Μακεδονία διακρίθηκαν από την ετερότητά τους στην κοινωνική οργάνωση και
λειτουργία τους αλλά προσαρμόστηκαν σύντομα στις επιταγές του αυτοκράτορα33.
Πατρίδα των Αβάρων έγινε η Κ. Ευρώπη ενώ των Σλάβων ήταν τα σημερινά εδάφη της Α. Πολωνίας,
της Ν. Λευκής Ρωσίας και της Β. Μικρής Ρωσίας Περισσότερα: ο.π. σελ. 251. Επίσης, για τους
Κομάνους στο: Βυζαντινά, Επιστημονικό Όργανο του ΚΒΕ της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, Τόμος
132, Δώρημα στον Ι. Καραγιαννόπουλο, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 938 – 955.
25
Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στην Πολιτική, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
2017, σελ. 117.
26
Για την ταυτότητα και την προέλευση των Σλάβων στο: Μαυρικίου Τακτικά Στρατηγικά, Το
Στρατηγικόν του Μαυρικίου, Εκδόσεις Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 380.
27
Ο.π. σελ. 15 και 371.
28
Η Θεσσαλονίκη, σημαντικό πολιτικοοικονομικόστρατιωτικό και πολιτιστικό κέντρο της βυζαντινής
αυτοκρατορίας, αποτελούσε ανέκαθεν περιοχή έλξης και επιθυμίας κατάληψής της από κάθε
επιδρομέα. Γνωστή και ως η δεύτερη πρωτεύουσα του Βυζαντίου, επέδρασε σημαντικά στην άσκηση
της ευρύτερης βυζαντινής πολιτικής.
29
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αυτοκράτειρες (και αδελφές) του Βυζαντίου Θεοδώρα και Ζωή που
ήταν επικεφαλής του κράτους κατάγονταν από τη Μακεδονία. Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογραφία (Τόμος
δεύτερος), Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2004, σελ. 193 – 194.
30
Μ. Β. Σακελλαρίου, Μακεδονία: 4000 χρόνια Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών
ΑΕ, Αθήνα 1994, Σελ. 252 – 257.
31
Χ. Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος – 11ος αιώνας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα
2000, σελ. 67.
32
Ο.π. σελ. 151. Η ανάγκη αντιμετώπισης των συνεχών επιδρομών των Αράβων «επέβαλε» την
μαζική διείσδυση των Σλάβων στα μακεδονικά εδάφη. Άλλωστε, τα Βαλκάνια αποτελούσαν
δευτερεύουσα προτεραιότητα για την ασφάλεια του Βυζαντίου.
33
Είναι γενικά αποδεδειγμένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Σλάβων που μετοίκησαν στη
Μακεδονία και τη Θράκη, ζούσαν αρμονικά με τους εκεί Ελληνικούς πληθυσμούς. Σε αυτό

-14-

Ωστόσο, κάποια άλλα ομογενή σλαβικά φύλα αποτέλεσαν εχθρικά επαναστατικά
στοιχεία για την αυτοκρατορία και νικήθηκαν από τις στρατιωτικές – κατασταλτικού
χαρακτήρα – επεμβάσεις της αυτοκρατορίας. Η συμμετοχή των Σλάβων υπηκόων
στον βυζαντινό στρατό για την αντιμετώπιση των βουλγαρικών επιδρομών,
φανερώνει πρόδηλα την πρόοδο της αφομοίωσης τους στη μακεδονική γη34.
Ο Χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία του Βυζαντινού κράτους,
συνέβαλε αποφασιστικά στην ομογενοποίηση των πληθυσμών διαφορετικής
προέλευσης, κυρίως των Σλάβων που αριθμούσαν μεγάλες αριθμητικά κοινότητες.
Τα αδέλφια Κύριλλος και Μεθόδιος35, καταγόμενα από τη Θεσσαλονίκη, έπαιξαν
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάδοση του Χριστιανισμού κατά κύριο λόγο στη
Μοραβία36, όπου κήρυξαν το λόγο του Θεού στη σλαβονική, σε αλφάβητο
κατάλληλο ώστε να αποδίδει του φθόγγους της σλαβικής. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με την πολιτιστική προσέγγιση των Σλάβων στον Ελληνικό πολιτισμό,
απέκτησε απροσδόκητα μεγάλες διαστάσεις, καθώς την ίδια εποχή ο βασιλιάς των
Βουλγάρων Βόγορι βαφτίστηκε σε Μιχαήλ, αποδεχόμενος μαζί με τον βουλγαρικό
λαό τον Χριστιανισμό37. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνύπαρξη διαφορετικών λαών
στη Μακεδονία και κυριότερα στη Θεσσαλονίκη μεταξύ αυτών οι Σλάβοι38, επέφεραν
ανάπτυξη στον οικονομικό – εμπορικό και κοινωνικό τομέα αλλά και στα γράμματα.
Ελληνικοί και Σλαβικοί πληθυσμοί ζούσαν ειρηνικά και σε στενή συνεργασία σε όλα
τα δρώμενα της πόλης και της Μακεδονίας γενικότερα. Εξαίρεση αποτελούσαν οι
Σλάβοι της περιοχής του Στρυμόνα που είχαν ληστρική συμπεριφορά και συχνές
επαφές με τους Βούλγαρους39.

συνετέλεσε καθοριστικά η εποικιστική πολιτική που εφαρμόστηκε από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Α΄
σε μια προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών μεγεθών που υστερούσαν και δεν επαρκούσαν για την
αντιμετώπιση των βουλγαρικών επιδρομών στα βόρεια της Μακεδονίας.
34
Μ. Β. Σακελλαρίου, Μακεδονία: 4000 χρόνια Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών
ΑΕ, Αθήνα 1994, Σελ. 257.
35
Γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη ο μεν πρώτος περί το 827 – 828 και ο δε δεύτερος περί το 815 – 820.
Υιοί του Λέων, στρατιωτικού αξιωματούχου, μα κυρίως άνθρωποι των γραμμάτων κατάφεραν και
ουσιαστικά εκχριστιάνισαν τους Σλάβους. Για το λόγο αυτό αποκαλούνται και άγιοι των Σλάβων.
Μετά το θάνατό τους, το έργο τους συνεχίστηκε από τον μαθητή τους Κλήμη, επίσης καταγόμενο από
τη Μακεδονία αλλά και από αρκετούς Σλάβους μαθητές των δύο αγίων. Σχετικά με την καταγωγή
αλλά και το έργο τους, στο: Βυζαντινά, Επιστημονικό Όργανο του ΚΒΕ της Φιλοσοφικής Σχολής του
ΑΠΘ, Τόμος 131, Δώρημα στον Ι. Καραγιαννόπουλο, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 427 – 451.
36
Η Μοραβία ή Μεγάλη Μοραβία, ήταν η πρώτη σλαβονική αυτοκρατορία στην Κ. Ευρώπη. Έλαβε
το όνομά της από τον ποταμό Μοράβα. Γνώρισε σημαντική πολιτιστική ανάπτυξη με την έλευση των
Κύριλλου και Μεθόδιου.
37
Ο.π. σελ. 262 – 263.
38
Ο.π. σελ. 276.
39
Χάριν της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών του Βυζαντίου με τους γείτονές του, ο
αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δ΄ αναγκάστηκε να δεχθεί την εγκατάσταση των Βουλγάρων μεταξύ

-15-

Οι Βούλγαροι ωστόσο συνέχισαν την αναθεωρητική τους πολιτική με τις
συνεχείς διεκδικήσεις μακεδονικών – και επομένως βυζαντινών – εδαφών και το
1185 ξέσπασε επανάσταση που οδήγησε στη δημιουργία του Β΄ Βουλγαρικού
κράτους με την αναγνώριση των επαναστατών από το Βυζάντιο40. Είχε προηγηθεί η
άνοδος στο βουλγαρικό θρόνο του τσάρου των Βουλγάρων Συμεών ο οποίος με την
επιθετική του πολιτική εναντίον των Βυζαντινών προκάλεσε το 1018 τη διάλυση του
Α΄ Βουλγαρικού κράτους. Ο Συμεών, άνδρας φιλόδοξος και αποφασιστικός, δεν είχε
μόνο στόχο την εδαφική επέκταση του Βουλγαρικού κράτους αλλά εποφθαλμιούσε
τον ίδιο τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου41. Παρά τις συνεχής επιδρομές και τις
παροδικές κατακτήσεις μακεδονικών εδαφών, ο αυτοκράτορας Αλέξιος Γ΄ κατάφερε
να αποκαταστήσει τα απολεσθέντα εδάφη. Ως άμεση απόρροια της ενασχόλησης των
βυζαντινών με τους Βούλγαρους ήταν η πολιορκία και τελικά η άλωση της
Θεσσαλονίκης από τους Άραβες.
Ο Συμεών όμως επανήλθε στο προσκήνιο με νέες επεκτατικές βλέψεις
εναντίον της μακεδονικής επαρχίας του Βυζαντίου. Έτσι, η συνθήκη του 900 με τους
Βυζαντινούς δεν διήρκησε πολύ με αποτέλεσμα ο Συμεών να παρενοχλεί τις
βυζαντινές κτήσεις παρά το γεγονός ότι υπέγραψε εκ νέου συνθήκη ειρήνης τέσσερα
χρόνια αργότερα. Ωστόσο, η ανήσυχη φύση του Συμεών θα προκαλέσει ξανά ταραχές
με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες ενώ κατά τη διάρκεια της βασιλείας από τον
Νικηφόρο Φωκά42 οι σχέσεις των δύο κρατών οξύνθηκαν περαιτέρω. Η προσπάθεια
επίλυσης των προβλημάτων με διπλωματικά μέσα από τον Φωκά, θα δώσει την
ευκαιρία στους Ρώσους να εισβάλουν43 το 968 στη Βουλγαρία και την επόμενη
χρονιά να την κατακτήσουν. Ωστόσο, το 971 υπό τον Ιωάννη Τσιμισκή η Βουλγαρία
θα ανακτηθεί και θα αποτελέσει τμήμα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ο θάνατός
του τελευταίου όμως θα δώσει την ευκαιρία στον Σαμουήλ44 να επαναστατήσει και
να στραφεί τη φορά αυτή προς τη Μακεδονία και την κεντρική Ελλάδα 45. ‘Όμως, ο
Βασίλειος Β΄ γιός του αυτοκράτορα Τσιμισκή, ανέτρεψε τα σχέδια του Σαμουήλ και

Αίμου και Δούναβη με την ταυτόχρονη πολιτική τους ανεξαρτησία το 681 (Α΄ Βουλγαρικό κράτος).
Ωστόσο, οι Βούλγαροι, όντας ελεύθεροι από το ζυγό των Αβάρων συνέχισαν τις επιδρομές και τις
διεκδικήσεις στα εδάφη της Θράκης και της Μακεδονίας. Στις δράσεις τους αυτές, οι Βούλγαροι
υποστηριζόταν από μερικές σλαβικές φυλές που είχαν υποταχθεί σε αυτούς.
40
Ο.π. σελ. 288.
41
Ο.π. σελ. 279 – 280.
42
Στο διάστημα 963 – 969.
43
Ήταν η πρώτη επίσημη ανάμειξη των Ρώσων στα Βαλκάνια με τη χρήση της σκληρής ισχύος.
44
Γιός του Νικολάου και αρχηγός των επαναστατών της Βουλγαρίας.
45
Οι πρώτες βουλγαρικές επιδρομές εστιάστηκαν στην περιοχή της Θράκης.
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με ευέλικτες και έξυπνες στρατιωτικές τακτικές κατάφερε να ανακαταλάβει όλα τα
Ελληνικά και Μακεδονικά εδάφη ενώ στη συνέχεια εφάρμοσε πολιτική φθοράς του
αντιπάλου του με συνεχείς στρατιωτικές επεμβάσεις στα εσωτερικά46 του εχθρού του.
Η κατάσταση στο Βυζάντιο και τη Μακεδονία ειδικότερα δεν θα
παρουσιάσει αξιοσημείωτες μεταβολές μέχρι την έναρξη της Δ΄ Σταυροφορίας το
1204 όταν ταυτόχρονα σχεδόν διαλύεται η βυζαντινή αυτοκρατορία και
«κληρονομείται» από τη λατινική αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Οι
διαφωνίες και οι έριδες που χώριζαν τον Βονιφάτιο47 και τον Βαλδουίνο48
παραμερίστηκαν από την ύπαρξη του κοινού εξωτερικού κινδύνου, του Βούλγαρου
τσάρου Ιωαννίτζη (ή Καλογιάννη). Ο Ιωαννίτζης, κατά πολλούς βίαιος μονάρχης,
οδήγησε τη Βουλγαρία σε μια σειρά από εκστρατείες εναντίον των κτήσεων τόσο της
αυτοκρατορικής Κων/πολης όσο και του βασιλείου της Θεσσαλονίκης. Πόλεις όπως
η Θεσσαλονίκη, η Βέροια, η Αδριανούπολη και η Φιλιππούπολη, είναι μερικές από
τις χαρακτηριστικότερες της ευρύτερης Μακεδονίας και Θράκης που κατακτήθηκαν
από τον Ιωαννίτζη με την πρόκληση τρομερών καταστροφών. Ωστόσο, ο θάνατος του
Τσάρου της Βουλγαρίας το 1207 στη Θεσσαλονίκη, θα σηματοδοτήσει την απαρχή
της αναβίωσης παλαιών εσωτερικών αντιπαλοτήτων με τελική κατάληξη την
κατάκτηση της τσαρικής Βουλγαρίας από τον αυτοκράτορα Ερρίκο της Φλάνδρας. Η
σύμπραξη του Ερρίκου με τον Μιχαήλ Δούκα, ιδρυτή του δεσποτάτου της Ηπείρου,
και μετά τις νίκες της σύμπραξής τους στις περιοχές του Πρίλαπου και της
Πελαγονίας49, έθεσαν τη Μακεδονία υπό τη διοίκηση του δεσποτάτου.
Το δεσποτάτο της Ηπείρου υπό τον Θεόδωρο, αδελφό του Μιχαήλ
Δούκα, επεκτάθηκε στις περιοχές της βόρειας Μακεδονίας50 και το 1221 στράφηκε
ανατολικότερα με την κατάληψη των Σερρών. Το 1224 καταλαμβάνει τη
Θεσσαλονίκη αλλά η ορμή του Θεόδωρου προβλημάτισε σοβαρά τον Τσάρο της
Βουλγαρίας Ιωάννη Ασέν Β΄, ειδικά μετά και την κατάληψη της Αδριανούπολης και
της Φιλιππούπολης. Με τη μεγαλειώδη νίκη51 του επί του Θεόδωρου στην

46

Η Αχρίδα πρωτεύουσα του βουλγαρικού κράτους κατακτήθηκε το 1018 από τον Βασίλειο Β΄ όπως
και τριανταπέντε φρούρια στην ευρύτερη περιοχή της Σόφιας. Ο.π. σελ. 284.
47
Βασιλέας του βασιλείου της Θεσσαλονίκης, υποτελής στην (λατινική) αυτοκρατορία της Κων/πολης
48
Ηγεμόνας του λατινικής αυτοκρατορίας.
49
Περιοχές της σημερινής ΠΓΔΜ.
50
Αχρίδα, Πρίλαπος και Πελαγονία.
51
Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στο αποτέλεσμα της μάχης που βρέθηκε σε επιγραφή στην
εκκλησία των Σαράντα μαρτύρων στο Τύρνοβο: «Εγώ, ο Ιβάν Ασέν, εξεστράτευσα στη Ρωμανία και
σύντριψα το στρατό των Ελλήνων. Και αιχμαλώτισα τον ίδιο τον αυτοκράτορα Θεόδωρο Κομνηνό με
όλους τους ευγενείς του και κατέλαβα όλες τις ελληνικές χώρες από την Αδριανούπολη μέχρι το
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Κλοκοτινίτσα το 1230, περιόρισε οριστικά τη δύναμη του δεσποτάτου, γεγονός που
θα εκμεταλλευτεί με τη σειρά του ο αυτοκράτορας της ελληνικής αυτοκρατορίας της
Νίκαιας52 Ιωάννης Βατάτζης για να επιβάλει την επικυριαρχία του στο Μακεδονικό
χώρο και φυσικά στη Θεσσαλονίκη. Με την ολοκλήρωση των κατακτήσεων του
Βατάτζη στις κτήσεις του δεσποτάτου της Ηπείρου στη βόρεια Μακεδονία, σειρά είχε
το δεσποτάτο της Θεσσαλονίκης το οποίο έπαψε οριστικά την αυτονομία του και
πέρασε στη δικαιοδοσία των κτήσεων της αυτοκρατορίας της Νίκαιας 53.
Από το 1246 και για τα επόμενα 15 έτη, η Μακεδονία αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Οι διεκδικήσεις ωστόσο της
μακεδονικής επαρχίας δεν θα σταματήσουν και με εκφραστή τον Μιχαήλ Α΄ Ασέν θα
προσπαθήσει να ανακτήσει τα χαμένα από τον Βατάτζη εδάφη της Μακεδονίας χωρίς
όμως αποτέλεσμα, υπογράφοντας ειρήνη τον Μάιο του 1256 με τον Θεόδωρο Β΄
Δούκα Λάσκαρη, διάδοχο του Βατάτζη. Η κατάσταση φαινόταν ζοφερή για τη
Νίκαια, ειδικά μετά τον θάνατο του Θεόδωρου αλλά ο διάδοχός του Μιχαήλ ο Η΄
κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση στο σύνολο σχεδόν της Νίκαιας και της
Μακεδονίας κατ΄ επέκταση. Μέχρι το 1261 ανακτήθηκε από τη Νίκαια και η
Κωνσταντινούπολη, οπότε ανασυστήθηκε η βυζαντινή αυτοκρατορία – και επομένως
και η Μακεδονία – αλλά σημαντικά μικρότερη από την αρχική της έκταση. Οι
επιδρομές και οι επιβουλές όμως των γειτονικών δυνάμεων δεν θα σταματήσουν. Ο
Σέρβος ηγεμόνας Στέφανος Ούρεσις Β΄ Μιλιούτιν, εκτόξευσε το 1282 επίθεση
εναντίον του ασθενούς πλέον βυζαντινού κράτους και κατέλαβε το βορειοδυτικό του
τμήμα54.
Της ζοφερής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει η συρρικνωμένη και
αδύναμη βυζαντινή αυτοκρατορία και η Μακεδονία, εκμεταλλεύτηκαν το Φθινόπωρο
του 1308 οι Καταλανοί55 που με επιδρομές που εξαπέλυσαν εναντίον της Θράκης και
του ανατολικού τμήματος της Μακεδονίας προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μοναχοί της Αθωνικής πολιτείας χαρακτήριζαν
αβάσταχτη την καταλανική διοίκηση. Η οχύρωση της Καβάλας από τους βυζαντινούς
ανάγκασαν τους Καταλανούς το 1309 να αναβάλουν οριστικά τα σχέδια τους για
Δυρράχιο και ακόμη τις σερβικές και τις Αλβανικές χώρες…. Αλλά και οι Φράγκοι υποτάχθηκαν στη
βασιλεία μου, γιατί δεν γνώριζαν άλλο τσάρο από εμένα…»
52
Σημερινή Μικρά Ασία.
53
Ο.π. σελ. 308.
54
Κατέλαβε τα Σκόπια που από τότε χάθηκαν οριστικά από τους Βυζαντινούς. Επίσης, τις περιοχές
που βρίσκονται βόρεια της γραμμής Αχρίδα – Πρίλαπος – Στυπείο.
55
Ο.π. σελ. 310.
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κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και να στραφούν προς τη Θεσσαλία και
νοτιότερα. Από το 1320 και μετά, αρχίζει για το Βυζάντιο αλλά και τη Μακεδονία μια
παρατεταμένη περίοδος αστάθειας εξαιτίας των εμφύλιων συγκρούσεων που ξεσπούν
μεταξύ των διαδόχων του θρόνου με τελικό νικητή τον Ανδρόνικο τον Γ΄, εγγονό του
Ανδρόνικου του Β΄, με την κατάληψη της Θεσσαλονίκης και άλλων σημαντικών
μακεδονικών πόλεων.
Ωστόσο, ο σλαβικός κίνδυνος για την ασφάλεια και την ακεραιότητα του
Βυζαντίου δεν είχε ακόμη παρέλθει. Υπό τον ικανό ηγεμόνα τους Στέφανο Δουσάν,
οι Σέρβοι εκστράτευσαν εκ νέου εναντίον της Θεσσαλονίκης η οποία όμως έληξε
προσωρινά με τη σύναψη ειρήνης το 1334 και διήρκησε επτά χρόνια. Οι νέοι
εμφύλιοι πόλεμοι που ξέσπασαν μεταξύ των οικογενειών για την ηγεμονία του
Βυζαντινού κράτους, προκάλεσε περαιτέρω πόλωση στον κοινωνικό ιστό μεταξύ των
αριστοκρατών και των Ζηλωτών 56, κυρίως λόγω διαφορετικών ιδεολογικών
προσεγγίσεων. Το γεγονός της πρόσκλησης σε βοήθεια57 των σλαβικών κρατών και
των Οθωμανών στις αντιμαχόμενες παρατάξεις, είχε δύο σημαντικές αρνητικές
συνέπειες: τη μόνιμη εγκατάσταση των Τούρκων στην Ευρώπη από το 1354 και
δεύτερο και κυριότερο, τον προσανατολισμό του Βυζαντίου στην κατεύθυνση της
οριστικής του πτώσης58. Της εμφύλιας διαμάχης εκμεταλλεύτηκαν τόσο οι Σέρβοι
όσο οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι που οι μεν λεηλάτησαν περιοχές της δυτικής
Μακεδονίας, οι δεύτεροι τις περιοχές της Ροδόπης και της Φιλιππούπολης και οι
τρίτοι προέβησαν σε βιαιότητες στην ευρύτερη Θράκη. Οι κατά καιρούς ηγεμόνες
του Βυζαντίου προσπάθησαν να αποσοβήσουν και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους
αυτούς αλλά λόγω της παρατεταμένης εμφύλιας κατάστασης και των συμμαχιών που
σύναψαν ορισμένοι βυζαντινοί με ξένες χώρες59, δεν κατέστη δυνατή η αναβίωση της
αυτοκρατορίας με αποτέλεσμα η Μακεδονία να περιέλθει στην εξουσία του Σέρβου
Δουσάν το 1355.

56

Εκπρόσωποι λαϊκών τάξεων.
Η επικείμενη εμφύλια σύγκρουση των βυζαντινών οικογενειών με έπαθλο την ηγεμονία του
παραπαίοντος κράτους, οδήγησε ορισμένους από αυτούς στην αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας,
ουσιαστικά σήμανε την είσοδο τρίτων δυνάμεων και άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου ώστε να εισέλθει
το άναρχο διεθνές σύστημα της εποχής στη εσωτερική διένεξη του Βυζαντίου.
58
Ο.π. σελ. 313.
59
Σέρβοι.
57
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β.

Η Μακεδονία υπό τους Οθωμανούς και η επανάσταση του Ίλιντεντ
Με την κατάληψη της Καλλίπολης το 1354 από τους Τούρκους, ξεκινά

μια νέα περίοδος τόσο για τα Βαλκάνια όσο και για τη Μακεδονία60. Η τουρκική
ανερχόμενη απειλή δε στάθηκε ικανή να ενώσει τους Βαλκάνιους εναντίον του
Σουλτάνου, φόρου υποτελείς61 του οποίου έγιναν τόσο οι Σέρβοι όσο και οι
Βούλγαροι. Προηγουμένως, προσπάθειες του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιωάννη του
Ε΄ για σύμπραξη σε βοήθεια των κρατών της τότε δύσης, δεν ευοδώθηκαν. Ο ικανός
βυζαντινός ηγεμόνας Μανουήλ62, παρά τις προσπάθειές του για ανάκτηση των
εδαφών από τους Σέρβους και την αναβίωση της αυτοκρατορίας, το μόνο που
κατάφερε τελικά ήταν να προκαλέσει την οργή του Σουλτάνου Μουράτ Α΄ ο οποίος
εκστράτευσε εναντίον του. Ο μεγάλος όγκος των δυνάμεων του Μουράτ συνέβαλε
αποφασιστικά στην κατάληψη σημαντικών μακεδονικών κάστρων63 και της
Θεσσαλονίκης, την χρονική περίοδο από το 1383 έως το 1387.
Αναφορικά με την κατάληψη της Θεσσαλονίκης το 1387, ο Μανουήλ παρά
την οχύρωση που ετοίμασε για την προστασία της, τελικά αναχώρησε με λίγους
ακόλουθους και η παράδοση ήταν αναίμακτη. Το 1395, η Θεσσαλονίκη καταλήφθηκε
και στρατιωτικά και ακολούθησε σκληρό παιδομάζωμα64. Μετά την αντικατάσταση
στο θρόνο των Τούρκων του Μανουήλ Α΄ από τον Βαγιαζήτ και τη φονική μάχη της
Άγκυρας65 το 1402, η βυζαντινοί απήλαυσαν ένα αρκετά ικανοποιητικό διάστημα
ειρηνικής περιόδου ενώ με την ανάρρηση στο θρόνο του Μουράτ Β΄, η κατακτητική
τουρκική πολιτική θα επαναληφθεί. Έτσι το 1422 ο Μουράτ Β στέλνει στρατεύματα
για τον αποκλεισμό της Θεσσαλονίκης ενώ ο Ανδρόνικος παραδίδει ένα χρόνο
αργότερα τη διοίκηση της πόλης στους Βενετούς. Οι τελευταίοι, εξαιτίας της
αυστηρής και περιοριστικής επί των δικαιωμάτων των πολιτών εφαρμοζόμενης
πολιτικής, έξι χρόνια αργότερα χάνουν τον έλεγχο καθώς ο λαός προτιμά την
τουρκική διακυβέρνηση. Με την απαίτηση του Μουράτ Β΄ ο οποίος έστειλε
στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη και απαίτησε – και τελικά πέτυχε – την παράδοση της
60

Ο.π. σελ. 314.
Συμμετείχαν και σε εκστρατείες που οργάνωναν οι Τούρκοι.
62
Υιός του αυτοκράτορα Ιωάννη Ε΄.
63
Καβάλα, Χρυσούπολη, Ρεντίνα, Γυναικόκαστρο, Αγ. Βασίλειος, Γαλάτιστα, Βέροια, Κίτρος,
Πλαταμώνας και Κασσανδρεία.
64
Ο.π. σελ. 316.
65
Η μάχη της Άγκυρας διεξήχθη μεταξύ των Τούρκων του Βαγιαζήτ και των Μογγόλων του
Ταμερλάνου, με νικητή τον δεύτερο και την ταυτόχρονη παύση της κατακτητικής πολιτικής του
Βαγιαζήτ.
61
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Θεσσαλονίκης, έπαυσε κάθε μορφή αντίστασης στη Μακεδονία, κατάσταση που θα
εξακολουθήσει για τα επόμενα 500 περίπου έτη.
Το διοικητικό σύστημα που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της
Οθωμανικής κατάκτησης ήταν κατά βάση στρατιωτικού τύπου. Το ευρωπαϊκό έδαφος
– και επομένως και η Μακεδονία – ονομάστηκε εγιαλέτι της Ρούμελης με επικεφαλής
στρατιωτικό τούρκο αξιωματούχο, τον μπεηλέρμπεη66.

Για τη Μακεδονία

συγκεκριμένα, η διοικητική διαίρεσή της περιελάμβανε τη Δυτική Μακεδονία στο
σαντζάκι των Σκοπίων – τον 17ο αιώνα – και στο σαντζάκι της Αχρίδας και του
Μοναστηρίου τον 18ο αιώνα. Η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία υπαγόταν στα
σαντζάκια της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας κατά τον 18ο αιώνα. Τέλος, το
βορειότερο μακεδονικό τμήμα υπαγόταν στο σαντζάκι του Κιουστεντίλ67. Είναι
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η εκκλησιαστική διοίκηση στη Μακεδονία κάλυπτε
ολόκληρο σχεδόν το μακεδονικό χώρο ενώ ο ανώτερος κλήρος εξακολουθούσε και
ήταν ελληνικός68. Κατά την περίοδο αυτή, οι εθνότητες που ξεχώρισαν ήταν οι
Έλληνες, οι Εβραίοι και οι Βλάχοι, πολλοί όμως εκ των οποίων λόγω της καταπίεσης
μετανάστευσαν σε γειτονικές χώρες. Ο νόμος του Ισλάμ που διέκρινε τους
ανθρώπους σε πιστούς και άπιστους, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην
καθημερινότητα των κοινοτήτων, κυρίως των Ελλήνων και των Εβραίων οι οποίοι
θεωρούνταν για την οθωμανική διοίκηση άπιστοι.
Οι διωγμοί και οι σφαγές των πληθυσμών που ακολούθησαν, θα
προκαλέσουν τη συσπείρωση των υποτελών69 στο Σουλτάνο πληθυσμών και την
οργάνωση των πρώτων σταδίων της αντίστασης. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις
εξεγέρσεων είναι εκείνες του Γεωργίου Καστριώτη (ή Σκενδέρμπεη) το 1444 αλλά
και των Σλάβων τα έτη 1564 και 1565 στη βόρεια Μακεδονία. Ωστόσο, η αντίσταση
θα λάβει περισσότερο οργανωμένο χαρακτήρα και δυναμική από τις αρχές του 18 ου
αιώνα, καθώς επιδεινώθηκε η καταπιεστικότατα των υποτελών της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας όχι μόνο στη Μακεδονία αλλά και σε ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο 70.

66

Το εγιαλέτι περιελάμβανε σαντζάκια – μικρότερες στρατιωτικές περιφέρειες – και κάθε σαντζάκι
περιείχε καζάδες με επικεφαλής τον καδή σε κάθε ένα από αυτά. Ο κάθε καζάς χωριζόταν σε ναχιέδες
με επικεφαλής ένα ναϊτη.
67
Πόλη της σημερινής δυτικής Βουλγαρίας.
68
Ο.π. σελ. 368 – 371.
69
Υποτελή κράτη θεωρούνταν από τους Οθωμανούς όλα εκείνα που οι ηγέτες τους είχαν συμφωνήσει
να πληρώνουν φόρο υποτέλειας στον Σουλτάνο. Περισσότερα στο: Peter F. Sugar, Η Νοτιοανατολική
Ευρώπη κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία, 1354 – 1804, Τόμος Β΄, Εκδόσεις Σμίλη, Αθήνα 1994,
σελ. 7.
70
Ο.π. σελ. 387 – 390.
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Οι πληθυσμοί που είχαν μεγαλύτερη δράση στην αντίσταση ήταν εκείνοι71 που ήταν
περισσότερο φτωχοί και περιθωριοποιημένοι από τα οθωμανικά προνόμια ενώ από
την άλλη η δυσκολία επιβίωσης της εκτεταμένης Οθωμανικής αυτοκρατορίας
επέβαλε

όλο

και μεγαλύτερους

φόρους

στους

υποτελείς.

Ο επικείμενος

ρωσοτουρκικός πόλεμος των ετών 1768 – 1774, επιδείνωσε περαιτέρω την
οικονομική κατάσταση και την εξαθλίωση των πληθυσμών, καθώς η αυτοκρατορία
επέβαλε πρόσθετους φόρους για να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες του
πολέμου.
Παράλληλα, η ρωσική επεκτατική πολιτική 72 στα Βαλκάνια, προξένησε
ελπίδες στους σκλαβωμένους πληθυσμούς για ελευθερία μέσω της οργάνωσης
απελευθερωτικών και επαναστατικών κινημάτων οι οποίες ενισχύθηκαν με το
ξέσπασμα του δεύτερου ρωσοτουρκικού πολέμου το 1806. Την ευκαιρία που φάνηκε
να υπάρχει για απελευθέρωση, εκμεταλλεύτηκαν και ξεχώρισαν για τη δράση τους οι
οπλαρχηγοί Νικοτσάρας και Μπλαχάβας73 οι οποίοι είχαν κοινή δράση με Ρώσους
αξιωματούχους εναντίον των Τούρκων. Ωστόσο, η λήξη του ρωσοτουρκικού πολέμου
και η συμφωνία ειρήνης του Βουκουρεστίου τον Μάιο του 1812, είχαν δυσμενείς
επιπτώσεις στη δράση των ανταρτικών απελευθερωτικών ομάδων74. Έτσι, η
Οθωμανική αυτοκρατορία παρέμεινε η ανώτερη αρχή στον πολιτικό και κοινωνικό
βίο στη Μακεδονία, όμως η αρχή για την έκρηξη της Ελληνικής επανάστασης του
1821 είχε ήδη δρομολογηθεί.
Στα μέσα του ίδιου έτους, ξεσπά στη Χαλκιδική ανταρτικό κίνημα υπό
την αρχηγία του φιλικού Εμμανουήλ Παπά75, ενός από τους κυριότερους εμψυχωτές
στη Μακεδονία. Ακολούθησαν οι επαναστάσεις στον Όλυμπο, τα Πιέρια και το
Βέρμιο το επόμενο έτος ενώ την 21 Απριλίου του 1822 σημειώνεται καταστροφή της
Νάουσας. Οι τοπικές και μεμονωμένες επαναστάσεις των Μακεδόνων όμως δεν ήταν
ικανές

να

δημιουργήσουν

ένα

μεγαλύτερο

71

απελευθερωτικό

κίνημα

και

Εξισλαμισμένοι Αλβανοί και Σλάβοι στα ορεινά διαμερίσματα της Αλβανίας και της βόρειας
Μακεδονίας.
72
Η ίδρυση της βουλγαρικής εξαρχικής εκκλησίας έγινε ο δούρειος ίππος του ρωσικού πανσλαβισμού
στα Βαλκάνια. Ουσιαστικά ήταν η απάντηση της Πύλης στην κρητική επανάσταση και στη γενικότερη
επαναστατική διάθεση των Ελλήνων για απελευθέρωση.
73
Ο Νικοτσάρας του Ολύμπου αποτέλεσε επιβλητικό παράδειγμα αρχηγού ομάδας καταδρομών ενώ ο
Θύμιος Μπλαχάβας των Χασίων, είχε εκτεταμένες επαφές με επιφανείς Έλληνες οπλαρχηγούς και
Ρώσους στρατιωτικούς, κυρίως από τη Βλαχία. Χαρακτηριστική είναι η επανάσταση των Σέρβων από
το 1804 έως το έτος 1812, που λόγω του ομόθρησκου στοιχείου είχε μεγάλη απήχηση στους
Χριστιανούς της Μακεδονίας.
74
Ο.π. σελ. 393.
75
Ο.π. σελ. 439.
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αντιμετωπίζονταν σχετικά εύκολα από τους Οθωμανούς. Οι συνεχείς αυτές αποτυχίες
ανάγκασαν τους επιφανείς Μακεδόνες76 να καταφύγουν και να αιτηθούν θέσεις στο
κοινοβούλιο του Ελληνικού βασιλείου σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσουν το
ενδιαφέρον και πιθανόν δυνάμεις για την ενίσχυση του αγώνα στη Μακεδονία. Οι
ανακατατάξεις όμως στο διεθνές σύστημα, επέφεραν σημαντικές επιδράσεις στο
Μακεδονικό ζήτημα. Βρετανία και Γαλλία για να αναχαιτίσουν τη ρωσική πολιτική 77
στα Βαλκάνια, συμμάχησαν με τους Οθωμανούς78 με αποτέλεσμα να προδικάσουν
αρνητικά την εξέλιξη και τις τύχες των τοπικών επαναστατικών ομάδων. Η
κατάσταση χειροτέρεψε περισσότερο μετά τη στροφή των ρωσικών συμφερόντων,
ενισχύοντας τα συμφέροντα των Χριστιανών Σλάβων.
Ωστόσο, οι Οθωμανοί διαβλέποντας την επικείμενη αλλαγή της
ισορροπίας ισχύος εξαιτίας της ρωσικής διείσδυσης, συνέπραξαν με τους
Βούλγαρους, εξέλιξη άσχημη για τη Μακεδονία. Η ιδέα του αυτόνομου
Βουλγαρικού79 κράτους άρχισε να δημιουργείται ενώ οι ραγδαίες πολιτικές
εξελίξεις80 που λάμβαναν χώρα στο ίδιο διάστημα στη Βαλκανική, υποδήλωναν τις
επεκτατικές προθέσεις και της Σερβίας εναντίον των επαρχιών της Μακεδονίας και
της Θράκης. Η πολυεθνική σύσταση του πληθυσμού της Μακεδονίας, ήταν ένα
σημαντικό στοιχείο που δυσχέραινε τις προσπάθειες καθορισμού των τμημάτων στα
οποία θα διαμοιραζόταν εδαφικά – και κυρίως πληθυσμιακά – η Μακεδονία. Η
έντονη βουλγαρική προπαγάνδα για την προβολή της βουλγαρικής ταυτότητας και οι
76

Ξεχώρισαν για τη δράση τους οι εξής: Νικόλαος Κασομούλης από τη Σιάτιστα, Αναστάσιος (Τάσος)
Καρατάσος αρχηγός αρματολών του Βερμίου, Τσάμης Καρατάσος (γιός του Τάσου), Ταγματάρχης του
Ελληνικού Στρατού κ.α. Μεταξύ των υποστηρικτών του απελευθερωτικού αγώνα στη Μακεδονία
ήταν ο Στρατηγός Μακρυγιάννης αλλά και ο Ηπειρώτης Κωλέττης που χρημάτισε πρωθυπουργός στο
διάστημα 1844 – 1847.
77
Η Οθωμανική αυτοκρατορία εξαιτίας των δομικών της προβλημάτων και των δυσχερειών
διαιώνισής της στο διεθνές σύστημα, εξελίχθηκε στο λεγόμενο «Μεγάλο ασθενή» της Βαλκανικής και
σε πηγή του ανατολικού ζητήματος (ανταγωνισμός Ρωσίας και Βρετανίας για τα Στενά). Το γεγονός
αυτό επέτρεψε στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής και κυρίως τη Ρωσία να αναμειχθεί στα εσωτερικά
προβλήματα της αυτοκρατορίας προκειμένου να συστήσει συμμαχίες και να πετύχει την απρόσκοπτη
έξοδο των ναυτικών της δυνάμεων στη Μεσόγειο, ζήτημα το οποίο πάντοτε απασχολούσε και
επηρεάζει μέχρι σήμερα την ρωσική εξωτερική πολιτική.
78
Το γεγονός ότι ο Όθωνας είχε προσδέσει τις τύχες του υπόδουλου μακεδονικού ελληνισμού στη
ρωσική βαλκανική διείσδυση, προκαλούσε την αρνητική προδιάθεση της Πύλης εναντίον του
ελληνικού μακεδονικού στοιχείου.
79
Το Βουλγαρικό κράτος, σλαβικής κυρίως πληθυσμιακής σύνθεσης, αποτέλεσε τον κύριο μοχλό
παρέμβασης της τσαρικής Ρωσικής εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκάνια. Για τη Βουλγαρία ως κράτος
– δορυφόρος της Ρωσίας, στο: Κ. Ιωάννου, Το ζήτημα της αναγνώρισης των Σκοπίων [Εισαγωγικό
σχόλιο & Υλικό τεκμηρίωσης], Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1992, σελ. 18.
80
Σερβία και Βουλγαρία είχαν κοινές προθέσεις προσάρτησης των ελληνικών εδαφών στη Μακεδονία
και τη Θράκη. Η άκαμπτη – και ουτοπιστική – ελληνική θέση ότι η ελληνική Μακεδονία εκτείνεται
μέχρι Σκόπια και όρος Σκάρδο, σίγουρα δεν εξέπεμπε εμπιστοσύνη στις κοινές συζητήσεις μεταξύ
Ελλήνων, Σέρβων και Βουλγάρων σχετικά με το διαμοιρασμό της Μακεδονίας. Περισσότερα: Ο.π.
σελ. 449 – 451.
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επίμονες προσπάθειες ανάδειξης της αριθμητικής υπεροχής στη Μακεδονία, γέννησε
το Βουλγαρικό εθνικισμό81. Η Μακεδονία την εποχή εκείνη, μπορούσε να διακριθεί
σε τρείς γλωσσικές ζώνες82, ενώ οι Βούλγαροι ζήτησαν από το Οικουμενικό
Πατριαρχείο την ίδρυση ανεξάρτητης εκκλησίας83 μαζί με τον προσδιορισμό των
ορίων δικαιοδοσίας της. Οι προσπάθειες διείσδυσης εκ μέρους των Βουλγάρων στη
Μακεδονία συνεχίστηκαν αμείωτες84 και με τη ρωσική βοήθεια του προξενείου στη
Θεσσαλονίκη ενώ η ρωσική επέμβαση στον Άθω κατέδειξε το μέγεθος της επιρροής
του ρωσικού παράγοντα στα εκκλησιαστικά ζητήματα.
Με την πάροδο των ετών, οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης ζητούσαν
από την Πύλη να προβεί σε μεταρρυθμίσεις υπέρ των μη οθωμανικών στοιχείων στη
Μακεδονία85. Η διστακτικότητα της ελληνικής πλευράς σε αυτή τη ρευστή πολιτικά
χρονική περίοδο έδωσε έδαφος στις βουλγαρικές διεκδικήσεις που άρχισε από τότε
να αναφέρεται στη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας 86. Η Μακεδονία είχε πλέον
περιέλθει στο επίκεντρο της πολιτικής των βαλκανικών κρατών και όχι μόνο. Η
πολιτική προσέγγισης και συνεννόησης του ελληνικού βασιλείου με την Οθωμανική
αυτοκρατορία με στόχο την αντιμετώπιση του άκρατου βουλγαρικού επεκτατισμού
με άγνωστες συνέπειες για τον αγώνα απελευθέρωσης των μακεδονικών επαρχιών,
φαινόταν πλέον μονόδρομος87.

Η ίδρυση το 1893 της Μυστικής Μακεδονο-

Αδριανουπολιτικής Επαναστατικής Οργάνωσης88 επιβεβαίωσε ουσιαστικά τους
ελληνικούς φόβους περί ανάληψης ένοπλου αγώνα από τους Βούλγαρους. Το

81

Τα αιτήματα χρήσης της σλαβονικής γλώσσας στις εκκλησίες και η αντικατάσταση των Ελλήνων
αρχιερέων από Βούλγαρους ήταν μόνο η αρχή των βουλγαρικών απαιτήσεων. Ωστόσο, η μεγάλη μάζα
του χριστιανικού πληθυσμού που μιλούσε διάφορες γλώσσες, δεν είχε σαφή εθνικό προσανατολισμό.
82
Βόρεια ζώνη όπου κυριαρχούσε το σλαβόφωνο στοιχείο, η ενδιάμεση ζώνη όπου κυριαρχούσε που
κυριαρχούσε η γλωσσική πολυμορφία και η νότια ζώνη που κυριαρχούσε το ελληνόφωνο στοιχείο. Οι
προσπάθειες της βουλγαρικής διείσδυσης σημειωνόταν στο ενδιάμεσο κυρίως τμήμα της Μακεδονίας.
83
Ανακηρύχτηκε η ανεξαρτησία της με σουλτανικό φιρμάνι το 1870 ενώ δύο χρόνια αργότερα το
Πατριαρχείο την κήρυξε σχισματική.
84
Η Ελληνική αντίδραση, περιλάμβανε μεταξύ άλλων: μαζικές κινητοποιήσεις, οικονομικό πόλεμο,
καθαίρεση φανατικών Βούλγαρων ιερέων, πιέσεις σε φιλοβουλγαρίζοντες και καλλιέργεια μίσους
εναντίον των Βουλγάρων.
85
Οι συνεχείς βουλγαρικές προσπάθειες για επιρροή στη Μακεδονία θα δημιουργήσουν την εντύπωση
ότι η περιοχή αυτή ανήκει δικαιωματικά στο βουλγαρικό κράτος. Περισσότερα: Ο.π. σελ. 455.
86
Με τη συνθήκη του Αγ. Στεφάνου, αναγνωρίζεται και από την Πύλη η δημιουργία του ανεξάρτητου
βουλγαρικού κράτους - με έντονες αλυτρωτικές τάσεις σε βάρος της Μακεδονίας – σε απαίτηση των
όρων λήξης του πολέμου με τους Ρώσους.
87
Έγινε τότε φανερό ότι η πολιτική διεκδικήσεις της βόρειας μακεδονικής ζώνης έπρεπε να
εγκαταλειφθεί και οι προσπάθειες να εστιαστούν στη δημιουργία μιας βάσης βαλκανικής συνεννόησης
για τη Μακεδονία. Εκτός των άλλων, η ενίσχυση της παιδείας και της εκκλησίας και η συμβολή
πλούσιων Μακεδόνων στη Μακεδονία αποτέλεσαν την ελληνική προσπάθεια στήριξης του
ελληνόφωνου μακεδονικού πληθυσμού.
88
Το 1896 μετονομάστηκε σε Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση (ΕΜΕΟ).
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σύνθημα «η Μακεδονία στους Μακεδόνες»89 υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από τους
Βούλγαρους ώστε να μην προκαλέσουν αντιδράσεις στη Σερβική και Ελληνική
κοινότητα οι βουλγαρικές επεκτατικές βλέψεις και δράσεις.
Το Κρητικό – όπως και άλλα εσωτερικά ελληνικά ζητήματα90 –
προκάλεσαν την έκρηξη του ατυχούς ελληνοτουρκικού πολέμου91 το 1897, το
αποτέλεσμα του οποίου είχε δραματικές συνέπειες για το ελληνικό στοιχείο οι οποίες
σε συνδυασμό με την εντεινόμενη βουλγαρική δράση92 επέφεραν την εξασθένιση του
ακόμη και στην ενδιάμεση μακεδονική ζώνη. Οι ελληνικές προσπάθειες για
συνεννόηση με την Πύλη ώστε να αντιμετωπιστεί ο ολοένα αυξανόμενος
βουλγαρικός επεκτατικός κίνδυνος, δεν καρποφόρησε. Η ανάληψη ένοπλης δράσης
μετά από την ορθολογική απόφαση του ελληνικού κράτους για την υπεράσπιση της
Μακεδονίας, ήταν μια αναπόφευκτη επιλογή η οποία θα οδηγούσε στην έναρξη
δράσης του μακεδονικού αγώνα93.
Μετά από πρωτοβουλία του ανώτατου βουλγαρικού κομιτάτου, ένοπλα
βουλγαρικά τμήματα διείσδυσαν τον Οκτώβριο του 1902 στην βορειοανατολική και
δυτική Μακεδονία, εκμεταλλευόμενη την αδράνεια της ελληνικής πολιτικής. Τα
αποτελέσματα ωστόσο της κίνησης αυτής υπήρξαν πενιχρά 94 και έτσι το επόμενο
έτος ανήμερα του Προφήτη Ηλία95 – 20 Ιουλίου 1903 – υπό την καθοδήγηση της
ΕΜΕΟ ξεσπά ένοπλη εξέγερση κυρίως στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Οι
Τούρκοι όμως αντέδρασαν και αναχαίτισαν βίαια την βουλγαρική εξέγερση που
στόχο είχε την υλοποίηση της ιδέας μιας ανεξάρτητης Μακεδονίας. Οι πιέσεις των
μεγάλων δυνάμεων στην Οθωμανική αυτοκρατορία για να εφαρμόσει ευρείες
μεταρρυθμίσεις96 εντείνονται σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων στη
89

Η έννοια Μακεδόνας είχε μόνο γεωγραφικό προσδιορισμό και όχι εθνική έννοια.
Κρητικό, Ηπειρωτικό ζήτημα και το ζήτημα της Πελοποννήσου.
91
Κ. Βακαλόπουλος, Το Μακεδονικό ζήτημα, 1856 – 1913, Εκδόσεις Επίκεντρο Θεσσαλονίκη 1993,
σελ. 172 – 177.
92
Το σύνθημα «Η Μακεδονία στους Μακεδόνες» από το Μακεδονοθρακικό κομιτάτο και οι
διακηρύξεις περί ισονομίας και ανεξαρτησίας ανεξαρτήτως γλώσσας, θρησκείας και φυλής,
αποτέλεσαν τα μεγάλα όπλα του βουλγάρικου μεγαλοϊδεατισμού.
93
Σημαντική ήταν η συμβολή των ιεραρχών στις μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας στο μακεδονικό
αγώνα και ιδιαίτερα του Γερμανού Καραβαγγέλη στη Καστοριά και του Χρυσοστόμου στη Δράμα.
Διακρίθηκε επίσης ο διπλωμάτης του Μοναστηρίου Ίων Δραγούμης, ενώ γνωστή είναι η δράση του
Μακεδονομάχου Παύλου Μελά. Περισσότερα ο.π. σελ. 465 – 471.
94
Είναι αποδεδειγμένο το γεγονός της βοήθειας των Ελλήνων στους Οθωμανούς για την κατάπνιξη
του κινήματος του Ίλιντεντ. Περισσότερα στο: Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς Σχέσεις & Μακεδονικό ζήτημα,
ΕΛΙΑΜΕΠ, , Αθήνα 2003, σελ. 23 – 25.
95
Η επανάσταση του Ίλιντεντ υλοποιήθηκε με την κατάληψη της πόλης Κρούσοβο και ανακήρυξη
αυτόνομης Δημοκρατίας. Κ. Ιωάννου, Το ζήτημα της αναγνώρισης των Σκοπίων [Εισαγωγικό σχόλιο &
Υλικό τεκμηρίωσης], Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1992, σελ. 19.
96
Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις προέβλεπαν τοποθέτηση γενικού επιθεωρητή στα τρία βιλαέτια
90
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Μακεδονία.

1.2

Το Μακεδονικό ζήτημα στον 20ο αιώνα
α.

Η Μακεδονία στους Βαλκανικούς και στους Παγκόσμιους πολέμους –

Ο Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος του 1944 – 1949
Η ελληνική κυβέρνηση μετά τη βουλγαρική κινητοποίηση του 1903,
αποφάσισε και έστειλε στη Μακεδονία ομάδες Αξιωματικών 97 με σκοπό τη
δημιουργία ένοπλων ανταρτικών ομάδων98, καθώς διέβλεπε ότι ο βουλγαρικός
κίνδυνος και υπαρκτός ήταν και μπορούσε να προκαλέσει τετελεσμένα γεγονότα. Η
ελληνική ένοπλη υπεροχή σε συνδυασμό με το διχαστικό κίνημα που αναπτύχθηκε
στο εσωτερικό της ΕΜΕΟ, συνέβαλαν καθοριστικά στην αποτυχία της επανάστασης
του Ίλιντεντ. Λίγα χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 1908, ομάδα νεαρών τούρκων
αξιωματικών99 προχώρησε μυστικά σε επανάσταση στα μακεδονικά εδάφη, εξαιτίας
της δυσφορίας τους για την πολιτική κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. Ωστόσο, ο
Μακεδονικός αγώνας100, ένας ουσιαστικά ανορθόδοξος πόλεμος, είχε περάσει στην
ιστορία και οι Βαλκανικοί λαοί μπροστά στη νέο-Οθωμανική απειλή, αποφάσισαν
και δημιούργησαν κοινό μέτωπο. Η ήττα της Τουρκίας στον τουρκοιταλικό πόλεμο το
1911 και η σύναψη συμμαχίας 101 Ελλήνων, Σέρβων και Βουλγάρων για την κοινή
δράση εναντίον των Τούρκων, έφεραν ένα βήμα πιο κοντά την απελευθέρωση της
Μακεδονίας102.
Η επίσπευση των βουλγαρικών ενόπλων τμημάτων προς τη Θεσσαλονίκη

(Μοναστηρίου, Θεσσαλονίκης και Σκοπίων), αναδιάρθρωση διοικητικής μηχανής, εξυγίανση
οικονομικών, συμμετοχή Ευρωπαίων στην τουρκική χωροφυλακή κλπ.
97
Ο Παύλος Μελάς ήταν επικεφαλής στη Δ. Μακεδονία, όπου και φονεύθηκε. Διακρίθηκε για τη
δράση του και για το πάθος του για τον Μακεδονικό αγώνα. Ακολούθησαν τα βήματά του και άλλοι
γνωστοί οπλαρχηγοί (Σπυρομίλιος, Τσόντος, Υποπλοίαρχος Βότσης κ.α.), γεγονός που γιγάντωσε το
απελευθερωτικό κίνημα και συνέβαλε αποφασιστικά στην ευόδωση του αγώνα στη Μακεδονία.
98
Κ. Βακαλόπουλος, Το Μακεδονικό ζήτημα, 1856 – 1913, Εκδόσεις Επίκεντρο Θεσσαλονίκη 1993,
σελ. 191 – 194.
99
Το γνωστό κίνημα των Νεότουρκων του 1908.
100
Αναγνωρίζεται και σαν ο «Τρίτος αγώνας της Ανεξαρτησίας», μετά την επανάσταση του 1821 και
τον Κρητικό αγώνα.
101
Η σύναψη και η συμμετοχή σε συμμαχία με άλλα κράτη, ουσιαστικά αποτελεί μια από τις
ορθολογικότερες επιλογές για ένα κράτος καθώς επαυξάνει την εξωτερική του ισχύ έναντι των
εξωτερικών κινδύνων.
102
Οι Α΄ και Β΄ Βαλκανικοί πόλεμοι, θεωρούνται καθοριστικοί για την τύχη των μακεδονικών
εδαφών. Ο Α΄ έληξε με τη συνθήκη της 30 Μαΐου 1912 και ο Β΄ με την υπογραφή της συνθήκης του
Βουκουρεστίου την 10 Αυγούστου του 1913 όπου καθορίστηκαν και τα σύνορα μεταξύ της Ελλάδας,
της Σερβίας και της Βουλγαρίας.
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με σκοπό την κατάληψή της, ανάγκασε την Ελλάδα103 να θυσιάσει το Μοναστήρι για
τη διάσωση της Θεσσαλονίκης104 αλλά και ολόκληρης της νότιας Μακεδονίας. Με τη
συνθήκη του Βουκουρεστίου, η Μακεδονία105 τριχοτομείται και ολοκληρώνει έναν
μεγάλο κύκλο με την κατάληψη των εδαφών της από τους Τούρκους τον 14 ο αιώνα.
Από την λήξη των Βαλκανικών πολέμων και ύστερα, κάθε μακεδονικό τμήμα
ακολουθεί την ιστορική πορεία του κράτους στο οποίο εντάχθηκε, ενώ οι τριβές
μεταξύ των τριών νικητών δεν θα εκλείψουν στις σχέσεις τους στα επόμενα χρόνια με
αφορμή τη Μακεδονία. Η συνεχής πρόκληση εντάσεων από τη μεριά κυρίως της
Βουλγαρίας για την ύπαρξη και τη δημιουργία ενιαίου και ανεξάρτητου106
Μακεδονικού κράτους, δεν θα σταματήσουν και κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια
του 20ου αιώνα θα ενταθούν107. Με το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου108 (Α΄
ΠΠ), η Βουλγαρία θα βρει την ευκαιρία αναμόχλευσης του προαναφερθέντος
ζητήματος, τασσόμενη στο πλευρό του ενός ή του άλλου αντιπάλου με αντάλλαγμα
τα μακεδονικά εδάφη. Ωστόσο, η ήττα της Γερμανίας, συμμάχου της Βουλγαρίας στο
πόλεμο και η υπογραφή συνθήκης του Νεϊγύ109 το 1919, δεν άφησαν περιθώρια για
περαιτέρω διεκδικήσεις από βουλγαρικής πλευράς. Επιπρόσθετα, η απόφαση του
Βενιζέλου για την ανταλλαγή των πληθυσμών, συνετέλεσε στη δραστική μείωση των
ισχυρισμών περί ύπαρξης βουλγαρικών πληθυσμών110 και επομένως αφορμής
διεκδικήσεων στη Μακεδονία.
Μετά τη λήξη του Α΄ ΠΠ, στο προσκήνιο του διεθνούς συστήματος
εμφανίστηκε η Σοβιετική Ένωση ως αποτέλεσμα της Οκτωβριανής επανάστασης του
103

Τότε στο τιμόνι της Ελλάδας βρισκόταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πολιτικός οξυδερκής και
διορατικός των εξελίξεων στη διεθνή πολιτική. Η απόφαση του να μπει η Ελλάδα στον πόλεμο στο
πλευρό της Αντάντ αποτέλεσε ορθολογική επιλογή, αποδεικνυόμενη από το αποτέλεσμα του πολέμου
και τα αποκομισθέντα εδαφικά κέρδη της Ελλάδας.
104
Η παράδοση της πόλης έγινε την 26 Οκτωβρίου του 1912.
105
Τα ποσοστά τριχοτόμησης του μακεδονικού εδάφους, ήταν: 51,7% στην Ελλάδα, 38,32% στη
Σερβία και 10,11% στη Βουλγαρία. Περισσότερα στο: Κ. Ιωάννου, Το ζήτημα της αναγνώρισης των
Σκοπίων [Εισαγωγικό σχόλιο & Υλικό τεκμηρίωσης], Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή
1992, σελ. 19 – 20.
106
Σκοπός της Βουλγαρίας ήταν είτε η δημιουργία ενός δεύτερου βουλγαρικού κράτους, είτε η
μελλοντική προσάρτηση στο βουλγαρικό κράτος, αφού πρώτα είχε προηγηθεί η ανεξαρτητοποίηση της
Μακεδονίας ως ενιαίο κράτος.
107
Ο Βενιζέλος αντιμετώπισε και το πρόβλημα των ρουμανικών διεκδικήσεων στο μακεδονικό χώρο
το Δεκέμβριο του 1912. Περισσότερα στο: Κ. Βακαλόπουλος, Το Μακεδονικό ζήτημα, 1856 – 1913,
Εκδόσεις Επίκεντρο Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 225.
108
Αναφορικά με ορισμένες βασικές αιτίες πρόκλησης του Α΄ ΠΠ, στο άρθρο: Θ. Καρβουναράκης, Οι
μεγάλες δυνάμεις, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία και οι Βαλκανικοί πόλεμοι, Βαλκανικά Σύμμεικτα 16 (2005 –
2014), σελ. 47 – 51.
109
Με τη συνθήκη του Νεϊγύ του 1919, ρυθμίζονται οι όροι εφαρμογής της συνθήκης του
Βουκουρεστίου του 1913 και καθορίζεται λεπτομερώς το καθεστώς των συνόρων μεταξύ των νικητών
του Β΄ Βαλκανικού πολέμου.
110
Ύπαρξη μειονοτικών βουλγαρικών πληθυσμών.
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1917. Ο κομμουνιστικός μανδύας του κρατικού αυτού εγχειρήματος έμελε να
διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του μακεδονικού ζητήματος, ο
οποίος διαμέσου του οργάνου της κομμουνιστικής διεθνούς (Κομιντέρν)111 επέδρασε
καταλυτικά στις πολιτικές εξελίξεις και της ευρύτερης Βαλκανικής 112. Η
φιλοβουλγαρική στάση της Κομιντέρν διατηρήθηκε μέχρι το 1935 όπου λόγω της
ανόδου του εθνικισμού στη Ευρώπη, παραχώρησε τη θέση της στη συγκρότηση
λαϊκών μετώπων για την αντιμετώπιση του άκρατου και επιθετικού εθνικισμού113.
Ακολούθησε ο Β΄ ΠΠ114 όπου η Βουλγαρία, όπως στον Α΄ ΠΠ, ακολούθησε
φιλοναζιστική πολιτική με στόχο και πάλι την επίτευξη της κατάληψης των
μακεδονικών εδαφών. Την ίδια περίοδο στη δυτική κυρίως Μακεδονία δρούσαν
ομάδες βουλγαρόφρονων σλαβόφωνων κάτω από τις οδηγίες της «Οχράνα» 115 που
είχαν συνταχτεί στον ίδιο στόχο.
Η βιαιότητα με την οποία συμπεριφέρθηκαν τα βουλγαρικά στρατεύματα
όχι μόνο στην Ελληνική Μακεδονία αλλά κυρίως στους βουλγαρικούς πληθυσμούς
στη ενδιάμεση γεωγραφική ζώνη116 όπου οι κάτοικοι είχαν πριν υποδεχτεί τους
Βούλγαρους ως απελευθερωτές, είναι χαρακτηριστική με αποτέλεσμα οι πληθυσμοί
να αλλάξουν στάση117. Οι Γιουγκοσλάβοι κομμουνιστές εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη
των Βουλγάρων και προχώρησαν στη δημιουργία κράτους σε ομοσπονδιακή βάση 118.
Ο δε πληθυσμός της περιοχής απέκτησε το νέο εθνικό όνομα «Μακεδονικός»119. Οι
111

Κομιντέρν: όργανο συντονισμού του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Ιδρύθηκε το 1919 από
τον Λένιν και αυτοδιαλύθηκε στις 15 Μάη 1943 κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Μετονομάστηκε αργότερα σε Κομινφορμ. Σκέλος της ήταν η Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία
ενώ συνέβαλε ουσιαστικά στην τεχνητή δημιουργία του συνθήματος της ύπαρξης «μακεδονικού
έθνους». Αυτό αποτέλεσε και τη βάση για τις μεταγενέστερες προπαγανδιστικές ενέργειες εναντίον της
ελληνικής Μακεδονίας. Περισσότερα στο: Κ. Ιωάννου, Το ζήτημα της αναγνώρισης των Σκοπίων
[Εισαγωγικό σχόλιο & Υλικό τεκμηρίωσης], Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1992, σελ. 20.
112
Η ΕΣΣΔ διαμέσου της Βουλγαρίας ασκούσε μεγάλη επιρροή στην περιοχή των Βαλκανίων αλλά
και των Στενών που ανήκαν στην Τουρκία, ικανοποιώντας τις βουλγαρικές βλέψεις για κατάληψη
εδαφών της Α. Μακεδονίας και την έξοδό της στο Αιγαίο.
113
Η άνοδος του φασισμού και του ναζισμού είχαν λάβει μεγάλες διαστάσεις.
114
Οι Α΄ και Β΄ ΠΠ θεωρούνται και είναι ένας επαναστατικών διαστάσεων πόλεμος.
115
«Οχράνα» σημαίνει άμυνα. Ιδρύθηκε από τους Ιταλούς και Γερμανούς κατακτητές για την
αντιμετώπιση των ελληνικών ανταρτικών ομάδων και κυρίως των τμημάτων του ΕΛΑΣ. Περισσότερα
στο: Σ. Σφέτας, Όψεις του Μακεδονικού ζητήματος στον 20ο αιώνα, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη
2001, σελ. 77.
116
Σημερινή περιοχή της ΠΓΔΜ
117
ΙΜΧΑ, Η επεκτατική πολιτική των Σκοπίων – Συλλογή εγγράφων (1934 – 1992), Θεσσαλονίκη
1993, σελ. 14 – 15.
118
Τη νεοσύστατη ομοσπονδία θα αποτελούσαν έξι ομόσπονδες δημοκρατίες, μία εκ των οποίων ήταν
η «Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας». Η γιουγκοσλαβική προοπτική ήταν φανερή: να αποσοβήσουν
μια ενσωμάτωση της βόρειας Μακεδονίας στα βουλγαρικά εδάφη. Επίσης, στη νέα Δημοκρατία
δόθηκε «μακεδονική εθνότητα και γλώσσα» ώστε να αποτελέσει την απαρχή μιας πραγματικά νέας
κρατικής οντότητας.
119
Απώτερος στόχος ήταν η ενσωμάτωση της βουλγαρικής Μακεδονίας και αργότερα και της
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προσπάθειες όμως γιουγκοσλαβικού ηγεμονισμού στα Βαλκάνια με όχημα τις
διευθετήσεις στο Μακεδονικό ζήτημα, ανεκόπησαν και εντέλει ανατράπηκαν μετά τη
ρήξη Τίτο – Στάλιν και τη στήριξη της ΕΣΣΔ στις ενέργειες της Βουλγαρίας 120 στο
Μακεδονικό121. Η λήξη ωστόσο του Β΄ ΠΠ βρήκε τη Γιουγκοσλαβία σε θέση ισχύος
έναντι της Βουλγαρίας την οποία προσπάθησε ανεπιτυχώς να εντάξει στην
Ομοσπονδία των έξι κρατών.
Για την Ελλάδα, η λήξη του Β΄ ΠΠ και η εγκαθίδρυση του διπολικού
διεθνούς συστήματος, δεν σήμανε και τη λήξη των εχθροπραξιών, καθώς
ακολούθησε μια εποχή πολιτικής αστάθειας και εσωτερικών ταραχών. Η έλλειψη
συνεννόησης και οι αμοιβαία ανυποχώρητες θέσεις των δύο αντίπαλων πολιτικών
παρατάξεων 122 που προέκυψαν μετά την αποχώρηση των Γερμανικών στρατευμάτων
από τη χώρα, οδήγησαν τελικά την Ελλάδα στο δύσκολο δρόμο του εμφυλίου
πολέμου123 με τραγικές για τη χώρα συνέπειες124. Η εμπλοκή ενόπλων σλαβικών
ομάδων125 στο πλευρό του ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, θα δώσει
νέα τροπή στο μακεδονικό και θα φανερώσει τις προθέσεις των Γιουγκοσλάβων126
σχετικά με την τύχη των ελληνικών μακεδονικών εδαφών. Το ΚΚΕ 127 λόγω
ιδεολογικής συνταύτισης με το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας δέχθηκε αρχικά τη «βοήθεια»128
των ομάδων αυτών, ωστόσο υποστήριξε ότι ο έλεγχος τους στα ελληνικά μακεδονικά
εδάφη θα πραγματοποιείται από το ελληνικό αρχηγείο των ανταρτών του ΕΛΑΣ. Οι
ισορροπίες ήταν λεπτές, καθώς ο αγώνας των Ελλήνων ανταρτών βασιζόταν σε
μεγάλο βαθμό στη γιουγκοσλαβική βοήθεια 129, ενώ η κυβέρνηση του Τίτο εφοδίαζε
ελληνικής.
120
Η Βουλγαρία απέρριπτε και απορρίπτει τους ισχυρισμούς των Σκοπίων περί ύπαρξης μακεδονικού
έθνους και επομένως Μακεδόνων στο εσωτερικό της (περιοχή του Πιρίν).
121
Μ. Β. Σακελλαρίου, Μακεδονία: 4000 χρόνια Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών
ΑΕ, Αθήνα 1994, Σελ. 507.
122
Η παράταξη του Γ. Παπανδρέου («Γέρου» της Δημοκρατίας) και των επικεφαλής της εθνικής
αντίστασης (ΕΑΜ). Περισσότερα στη διάσκεψη του Λιβάνου που έλαβε χώρα το 1944.
123
Για τα είδη εμφύλιων συγκρούσεων και ειδικότερα για την ελληνική εμφύλια διαμάχη στο: Σ.
Καλύβας – Ν. Μαραντζίδης, Εμφύλια πάθη, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2016, σελ. 34.
124
Αυτό άλλωστε μαρτυρά και ο Θουκυδίδης στο: Θουκυδίδου Ιστορίαι Γ, 82, Μετάφραση
Βενιζέλου: «Ένεκα τωόντι εμφυλίων σπαραγμών, ενέσκηψαν εις τας πόλεις πολλαί και μεγάλαι
συμφοραί».
125
ΣΝΟΦ ή SNOF (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο). Αυτοδιαλύθηκε έναν χρόνο μετά και
αντικαταστάθηκε από το ΝΟΦ με έδρα τα Σκόπια.
126
Οι φιλοδοξίες των Γιουγκοσλάβων να παίξουν ηγεμονικό ρόλο στα Βαλκάνια με όχημα την
κυριαρχία στο μακεδονικό χώρο. Περισσότερα ο.π., σελ. 431 – 423.
127
Το ΚΚΕ δέχθηκε για ιδεολογικούς λόγους την ύπαρξη της μακεδονικής εθνότητας το 1924, θέση
από την οποία υποχώρησε αρκετά αργότερα, μετά τη λήξη του Β΄ ΠΠ.
128
Σχετικά με τις προθέσεις του Τίτο για την ελληνική Μακεδονία στο: ΙΜΧΑ, Η επεκτατική πολιτική
των Σκοπίων – Συλλογή εγγράφων (1934 – 1992), Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 18.
129
Το άνοιγμα των συνόρων και η γιουγκοσλαβική βοήθεια σε όπλα και πολεμοφόδια γενικά, υπήρξε
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ιδεολογικά τις Σλαβικές130 ομάδες με την ιδέα της ενιαίας και ανεξάρτητης
Μακεδονίας131.
Ωστόσο, οι διχογνωμίες που επικράτησαν τόσο εντός του ΣΝΟΦ όσο και
μεταξύ ΕΛΑΣ και ΚΚΕ με τους Γιουγκοσλάβους, θα εξασθενήσει τη ροή132 και τη
θέληση των επαναστατών στην Μακεδονία. Παράλληλα, ο Τίτο από το 1945
προσπαθεί εντατικά και αποκτά τον έλεγχο στη «Γιουγκοσλαβική Μακεδονία» με τη
διαδικασία της «Μακεδονοποίησης (Macedonianism)»133. Στο σχεδιασμό του
γιουγκοσλάβου ηγέτη συγκαταλέγεται και η δημιουργία Βαλκανικού Στρατηγείου το
οποίο θα συντόνιζε τον μακεδονικό απελευθερωτικό αγώνα των Σέρβων για μια
Ανεξάρτητη Μακεδονία134, που τελικά δεν καρποφόρησε λόγω και της προσχώρησης
του ΕΛΑΣ στο στρατηγείο της Μ. Ανατολής. Οι διχόνοιες στο στρατόπεδο των
επαναστατών135 δεν θα σταματήσουν ούτε κατά τη διάρκεια του Ελληνικού εμφύλιου
σπαραγμού, γεγονός καθοριστικό για την έκβαση της ένοπλης αδελφοκτόνας
σύγκρουσης. Η απροθυμία κυρίως της πλευράς του ΕΛΑΣ να συμπράξει στην
κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου και η προσπάθεια υφαρπαγής της εξουσίας από τη
νεοσύστατη κυβέρνηση, επέτρεψαν στο άναρχο του ανταγωνιστικού διεθνούς

πολύτιμη για τη συνέχιση του ανταρτικού αγώνα στη Δ. Μακεδονία.
130
Οι Σλάβοι υπερτερούσαν χαρακτηριστικά σε αριθμό και για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν από τον Τίτο
να αντιπροσωπεύουν την κυρίαρχη εθνοτική ομάδα.
131
Είναι τεκμηριωμένο ότι η Κομμουνιστική Διεθνής πρόβαλε τη θέση της Ενιαίας και Ανεξάρτητης
Μακεδονίας σε μια Βαλκανική Σοβιετική Δημοκρατία. Έτσι, το 1925 ιδρύθηκε η οργάνωση VMRO
(Ενωμένη) ως αντίπαλο δέος του VMRO του Ivan Michajlov. Περισσότερα στο: Σ. Σφέτας, Η
διαμόρφωση της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας. Μια επώδυνη διαδικασία, Εκδόσεις Βάνιας,
Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 91 – 103.
132
Υπολογίζεται ότι περίπου 10.147 Σλάβοι της ΠΓΔΜ υπηρετούσαν στις τάξεις του Δημοκρατικού
Στρατού. Περισσότερα στο: Σ. Σφέτας, Όψεις του Μακεδονικού ζητήματος στον 20ο αιώνα, Εκδόσεις
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 173.
133
Ο.π. σελ. 148 – 149. Η «μακεδονοποίηση» των εδαφών της σερβικής περιοχής ήταν μια εξαιρετικά
δύσκολη και σκληρή διαδικασία. Επίσης, για τη διαδικασία του παιδομαζώματος και την «μετάλλαξή»
τους ως γνήσιων «Μακεδόνων», στο: Σ. Καλύβας – Ν. Μαραντζίδης, Εμφύλια πάθη, Εκδόσεις
Μεταίχμιο, Αθήνα 2016, σελ. 453.
134
Αποκαλυπτικά είναι τα έγγραφα του Foreign Office και του State of Department σχετικά με το
Μακεδονικό ζήτημα. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Μ. Βρετανία αντιτίθενται στην υπόθεση ύπαρξης
οποιασδήποτε προσέγγισης του μακεδονικού ζητήματος καθώς και την αξίωση οποιονδήποτε
εδαφικών διεκδικήσεων της Γιουγκοσλαβικής «Μακεδονίας» εναντίον των Ελληνικών και των
Βουλγαρικών εδαφών. Περισσότερα στο: ΙΜΧΑ, Η επεκτατική πολιτική των Σκοπίων – Συλλογή
εγγράφων (1934 – 1992), Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 42 – 49.
135
Οι επαναστάτες σε στενή συνεργασία με τον επίσης επαναστάτη της διεθνούς πολιτικής Τίτο,
συγκαταλέγονται στη θεωρία των Επαναστατικών στη Διεθνή Πολιτική. Κύριο χαρακτηριστικό τους
είναι ότι εξομοιώνουν τις διεθνείς σχέσεις με μια κατάσταση εσωτερικής πολιτικής ενώ ασχολούνται
περισσότερο με τις επιθυμίες τους παρά με τα ίδια τα γεγονότα. Αυτή η εξομοίωση πραγματοποιείται
με τρείς τρόπους: τη δογματική ομοιομορφία, το δογματικό ιμπεριαλισμό και τον κοσμοπολιτισμό.
Περισσότερα στο: Martin Wight, Διεθνής Θεωρία, Τα τρία ρεύματα σκέψης, Εκδόσεις Ποιότητα,
Αθήνα 1998, σελ. 51 – 59.
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συστήματος136 να εισέλθει στα εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας και να εμπλακούν
τρίτες δυνάμεις στην επίλυση των ελληνικών διαφορών.
Ωστόσο, η συμφωνία Τσόρτσιλ – Στάλιν σχετικά με την παραμονή της
Ελλάδας στη δυτική σφαίρα επιρροής137, ανέτρεψε τα σχέδια των επεκτατικών
βλέψεων του Τίτο στην Ελλάδα με όχημα το Μακεδονικό ζήτημα. Επιπρόσθετα, η
ρήξη Τίτο – Στάλιν καθόρισε την εξέλιξη του ελληνικού εμφυλίου αφού ο ΕΛΑΣ και
ο ΔΣΕ, με μαχητές που υστερούσαν από τους όμοιούς τους του Ελληνικού Στρατού
σε ποιότητα και η παύση ενίσχυσής138 τους από τη Γιουγκοσλαβία, σφράγισαν την
ήττα139 του Δημοκρατικού Στρατού. Παράλληλα, η ανάδειξη των ΗΠΑ ως η μια από
τις δύο ηγέτιδες δυνάμεις του νέου διπολικού διεθνούς συστήματος που
σχηματίστηκε ουσιαστικά με την υπογραφή της συμφωνίας της Γιάλτας, επέβαλε τη
μη διάρρηξη των εθνικών συνόρων και τη σταθερότητα όχι μόνο στη Μακεδονία
αλλά και σε ολόκληρη τη Βαλκανική. Ο Τίτο μετά και από την ρήξη140 του με τον
Στάλιν141, ακολούθησε μια διαφορετική πολιτική που βασιζόταν στις σχέσεις που
καλλιέργησε τόσο με την ΕΣΣΔ όσο και με τις ΗΠΑ σε μια πολιτική142 των ίσων
αποστάσεων143. Οι διενέξεις όμως σχετικά με την ιστορικότητα και την ύπαρξη
136

Ο εμφύλιος πόλεμος είναι ένα πολιτικό φαινόμενο που στόχο έχει την υφαρπαγή του δικαιώματος
των μηχανισμών κρατικής κυριαρχίας ή την παρεμπόδιση της διαδικασίας στην αρχή άσκησης της
εξουσίας. Είναι μια σφοδρή μορφή πολέμου καθώς θέτει απόλυτους στόχους και προϋποθέτει απόλυτα
αποτελέσματα. Κύριος στόχος των δυνάμεων είναι η απόκτηση και η διατήρηση εδάφους με τελικό
σκοπό την απόκτηση διεθνούς ταυτότητας (αναγνώριση).
137
Η συμφωνία προέβλεπε ότι η επιρροή κατανέμονταν σε 90% στη Δύση και 10% στην ΕΣΣΔ.
138
Η παύση βοήθειας στους Έλληνες αντάρτες είχε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας
εκ των ΗΠΑ. Τυχόν κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας θα σήμαινε κίνδυνο για τη σύμμαχο Ελλάδα και
αρνητικές επιπτώσεις για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Περισσότερα στο άρθρο: Σ. Σφέτας, Οι
Ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις, Καθημερινή, 18/11/2012.
139
Ακόμη και στην υποθετική περίπτωση νίκης του ΔΣΕ, το Σχέδιο «Λίμνες» ήταν ουσιαστικά
ανεφάρμοστο εξαιτίας της μεγάλης έκτασης που έπρεπε να ελέγχει και της έλλειψης ενιαίας διοίκησης
σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. Ωστόσο, ο κίνδυνος απόσχισης και δημιουργίας νέου
κράτους στη Β. Ελλάδα με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, ήταν υπαρκτός. Σ. Καλύβας – Ν.
Μαραντζίδης, Εμφύλια πάθη, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2016, σελ. 480.
140
Οι επεκτατικές βλέψεις του στα Βαλκάνια, δυσχέραιναν σημαντικά την άσκηση της σοβιετικής
διπλωματίας έναντι της Δύσης. Περισσότερα στο: ΙΜΧΑ, Η επεκτατική πολιτική των Σκοπίων –
Συλλογή εγγράφων (1934 – 1992), Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 19.
141
Με αποκορύφωμα την αποπομπή της Γιουγκοσλαβίας από την Κόμινφορμ στις 28 Ιουνίου του
1948. Σ. Σφέτας, Η διαμόρφωση της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας. Μια επώδυνη διαδικασία, Εκδόσεις
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 257.
142
Η εφαρμογή της πολιτικής των ίσων αποστάσεων ήταν η ταύτιση των γιουγκοσλαβικών
συμφερόντων με κράτη του τρίτου κόσμου, τα γνωστά και ως Αδέσμευτα κράτη. Ο Τίτο με τον
Αιγύπτιο ηγέτη Νάσερ και τον Ινδό ηγέτη της ανεξαρτησίας της Ινδίας Νεχρού θα συναντηθούν στη
Συνδιάσκεψη του Μπριόνι (μικρό δαλματικό νησί) και θα επισημοποιήσουν τη δημιουργία ενός νέου
πόλου ισχύος στο διεθνές σύστημα: Το Κίνημα των Αδεσμεύτων Κρατών ως μετεξέλιξη της
Συνδιάσκεψης της Μπαντούγκ τον Ιούλιο του 1956. Γ. Σπυρόπουλος, Ο Τρίτος κόσμος στις διεθνείς
σχέσεις: Μύθοι και Πραγματικότητες, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2005, σελ. 99 – 113.
143
Σ. Σφέτας, Η εξομάλυνση των ελληνογιουγκοσλαβικών πολιτικών σχέσεων (1950/51), Εκδόσεις
ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 2001, σελ.206.
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«μακεδονικού» έθνους στη νότια σερβική δημοκρατία, θα αναζωπυρωθούν κυρίως με
τη Βουλγαρία και ενίοτε θα ενταθούν. Παρά τις αντιδράσεις των γειτονικών κρατών,
η Γιουγκοσλαβία θα καταφέρει να δημιουργήσει την 2α Αυγούστου του 1944 το
«Μακεδονικό» κράτος με την ονομασία Λαϊκή Δημοκρατία της «Μακεδονίας»
(ΛΔΜ). Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 1943 ιδρύθηκε από τον Τίτο το
Κομμουνιστικό Κόμμα «Μακεδονίας» μέσω του απεσταλμένου του στα Σκόπια
Svetozar Vukmanovic – Tempo144.
Από την εποχή αυτή και μετά, ο πληθυσμός της νοτιοσλαβικής
δημοκρατίας αποκτά τεχνητά «μακεδονική» εθνότητα, γλώσσα και ταυτότητα145,
χαρακτηριστικά που δεν ανταποκρίνονται σε ομοιογενή εθνικά πληθυσμό146 ούτε
αντιπροσωπεύει το χαρακτήρα του πληθυσμού147. Μια νέα εποχή ξεκινά για την
ενδιάμεση ζώνη των μακεδονικών εδαφών με τον σχεδόν ταυτόχρονο σχηματισμό
του διπολικού διεθνούς συστήματος148, γεγονός που επέδρασε μάλλον θετικά στη
δημιουργία του κράτους αυτού. Το εξαιρετικά ευσταθές149 περιβάλλον που
δημιουργήθηκε ευνόησε τη σύμπραξη της Γιουγκοσλαβίας και την ένωση των έξι
κρατών μεταξύ των οποίων και η ΛΔΜ150 ώστε να επιτευχθεί η ισορροπία ισχύος και
η δημιουργία περιβάλλοντος ασφαλείας στην πολυεθνική Βαλκανική 151. Στο γεγονός
αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά οι ΗΠΑ152 – μετά τη συνδιάσκεψη του Παρισιού το
1947 – με την στάση τους σχετικά με το απαραβίαστο των εθνικών συνόρων που
144

Σ. Σφέτας – Κ. Κεντρωτής, Σκόπια: Σε αναζήτηση ταυτότητας και διεθνούς αναγνώρισης, Εκδόσεις
IMXA, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 48.
145
Δημιουργία «μακεδονικής» ταυτότητας σε αντιβουλγαρική βάση με διωγμούς Βουλγάρων αλλά
και εκείνων με λανθάνοντα φιλοβουλγαρισμό που είχαν ταχθεί υπέρ της Ανεξάρτητης Μακεδονίας
(Τσέντο, Βλαχόφ, Γκλιγκόροφ, Μαρκοφσκι κ.α.). Σ. Σφέτας, Η εξομάλυνση των
ελληνογιουγκοσλαβικών πολιτικών σχέσεων (1950/51), Εκδόσεις ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 2001, σελ.198..
146
Οι κάτοικοι της ΛΔΜ ήταν Σλάβοι, Τούρκοι, Αλβανοί, Αθίγγανοι, Βούλγαροι, Βλάχοι και λίγοι
Έλληνες.
147
Η φυσιολογική πορεία δημιουργίας κράτους από το έθνος έχει ανατραπεί σε πλείστες των
περιπτώσεων στην Ευρώπη. Όπως αναφέρει ο Καθηγητής Π. Ήφαιστος: «Οι εκατόμβες στην Ευρώπη
και στον κόσμο οφείλονται στο γεγονός ότι τα κοσμοπολιτικά ευρωπαϊκά μεσαιωνικά ελίτ, που
ονομάστηκαν αστικά, προσπάθησαν να ενώσουν με τεχνητό τρόπο τα πολλά υπό εκκόλαψη μικρά
έθνη», άποψη με την οποία συμφωνεί απόλυτα ο γράφων. Π. Ήφαιστος, Κοσμοθεωρία των Εθνών,
Συγκρότηση & συγκράτηση των κρατών, της Ευρώπης και του κόσμου, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα
2009, σελ. 222 – 226.
148
Κατά τον Morton Kaplan, το διπολικό σύστημα χαρακτηρίστηκε αρχικά από μια περίοδο άκαμπτης
διπολικότητας όπου όλα τα κράτη είναι ευθυγραμμισμένα με το ένα ή το άλλο μπλοκ του διεθνούς
συστήματος.
149
Η ιεράρχηση των κρατών στο άκαμπτο διπολικό σύστημα ήταν πλήρης.
150
Αργότερα, το 1963 ονομάστηκε σε Σοσιαλιστική Δημοκρατία της «Μακεδονίας».
151
Σχετικά με τη σημασία της ύπαρξης πολλών εθνοτήτων στη Βαλκανική και των επιπτώσεων στο
παρόν και το μέλλον από τις παλαιές τους ιστορικές και κοινωνικές διαφορές, στο άρθρο: Η.
Κουσκουβέλης, Εδώ είναι Βαλκάνια…!, Χειμώνας 2001 – 2002, Θεσσαλονίκη.
152
Αναφορικά με την ανάμειξη των ΗΠΑ στην Ελληνική ασφάλεια στο: ΙΜΧΑ, Η επεκτατική πολιτική
των Σκοπίων – Συλλογή εγγράφων (1934 – 1992), Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 19.
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είχαν συμφωνηθεί ότι ισχύουν στην περιοχή. Επιπρόσθετα, η στρατιωτική βοήθεια
που παρείχαν στις επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού κατά τη διάρκεια των
συγκρούσεων153 στα όρη Γράμμο και Βέρνο (Βίτσι) εναντίον των ανταρτικών
ομάδων, επέδρασε αποφασιστικά στην τελική νίκη154 των κυβερνητικών δυνάμεων
και καθόρισε την τύχη της σημερινής Ελληνικής Μακεδονίας.
β.

Ο ψυχρός πόλεμος και η γένεση της Ομόσπονδης Λαϊκής

Δημοκρατίας της «Μακεδονίας» – Η σύγχρονη μορφή του Μακεδονικού
ζητήματος.
Έκτοτε, το Μακεδονικό ζήτημα εισήλθε σε μια φάση ήπιων
αντιπαραθέσεων μεταξύ των τριών ενδιαφερόμενων κρατών, ενώ από την ελληνική
πλευρά ακολουθήθηκε μια σιωπηρή πολιτική τακτική, καθώς το ζήτημα θεωρούνταν
ότι έχει διευθετηθεί155 μετά τη νίκη στον εμφύλιο πόλεμο. Ωστόσο, η ΛΔΜ εντός της
ασφάλειας των συνόρων της Ομόσπονδης Γιουγκοσλαβίας συνέχιζε να καλλιεργεί
και να μετουσιώνει το ουτοπικό όραμα της «Μακεδονικής εθνότητας». Η
σταθερότητα του διεθνούς συστήματος156 όπως προαναφέρθηκε, επέδρασε θετικά
στην σχεδόν απρόσκοπτη διαιώνιση των επαναστατικών ιδεολογιών περί «Ενιαίας
Μακεδονίας», στη βάση της ισότητας των λαών, της ισονομίας, της ισοπολιτείας και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ισχυρισμοί περί «μακεδονικής μειονότητας» στην
Ελλάδα και ο χαρακτηρισμός της ελληνικής Μακεδονίας ως «Μακεδονία του
Αιγαίου»,

συντηρούσαν

τον

αλυτρωτικό

χαρακτήρα

της

γιουγκοσλαβικής

προπαγάνδας157, δυσχεραίνοντας τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις 158.

Η

«Μακεδονία του Πιρίν» συμπλήρωνε το μωσαϊκό των διεκδικήσεων του
Βελιγραδίου, σε μια προσπάθεια εθνογένεσης των Σλάβων της ΠΓΔΜ ως μοναδικών

153

Η τελική φάση του ελληνικού εμφύλιου πολέμου.
Την 29η Αυγούστου του 1949.
155
Η Ελλάδα θεωρούσε ότι δεν υφίσταται ζήτημα μετά και από τις συνοριακές διευθετήσεις που είχαν
λάβει χώρα με τη Συνθήκη του Νεϊγύ το 1919.
156
Εκτός από την εξαιρετική ευστάθεια του διεθνούς συστήματος πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η
περίοδος του ψυχρού πολέμου ήταν κυρίως μια περίοδος ιδεολογικής αντιπαράθεσης Δύσης και
Ανατολής, που ευνοούσε την ανάπτυξη ιδεολογικών αντιπαραθέσεων του κομμουνισμού σε
περιφερειακό επίπεδο.
157
Σ. Σφέτας – Κ. Κεντρωτής, Σκόπια, Σε αναζήτηση ταυτότητας και διεθνούς αναγνώρισης, ΙΜΧΑ,
Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 48 – 50. Επίσης, για τις φιλοδοξίες του Τίτο στα Βαλκάνια στο: Α.
Τζιαμπίρης, Διεθνείς Σχέσεις & Μακεδονικό ζήτημα, ΕΛΙΑΜΕΠ, , Αθήνα 2003, σελ. 32.
158
Σ. Σφέτας, Η εξομάλυνση των ελληνο-γιουγκοσλαβικών πολιτικών σχέσεων (1950/51), Βαλκανικά
Σύμμεικτα, Εκδόσεις ΙΜΧΑ, Τεύχος 12 – 13, Θεσσαλονίκη 2001 – 2002, σελ. 196 – 200.
154
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και γνήσιων κληρονόμων της Μακεδονικής γης159.
Η περίοδος 1950 έως 1989 μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος της
«μακροχρόνιας ειρήνης»160. Τα προβλήματα ωστόσο στις σχέσεις κυρίως
Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδας δεν θα σταματήσουν αλλά θα συνεχιστούν σε ένα
σιωπηρό161 μοτίβο ανταλλαγής ελεγχόμενων αντιπαραθέσεων υπό το πέπλο του
ιδεολογικού ψυχρού πολέμου. Αν και οι σχέσεις των Γιουγκοσλάβων με την Ελλάδα
βελτιώθηκαν σημαντικά, εντούτοις το «αγκάθι» του μακεδονικού προσδιορισμού
παρέμενε μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο κυβερνήσεις είχαν συμφωνήσει στο σύνολο
σχεδόν της μακροχρόνιας αυτής περιόδου, να μην αναφέρονται στο ζήτημα της
ονομασίας ώστε να μπορέσουν απερίσπαστα κατά το δυνατόν να βελτιώσουν άλλους
τομείς συνεργασίας162. Στις προσπάθειες βελτίωσης των ελληνογιουγκοσλαβικών
σχέσεων συνέβαλε αποφασιστικά ο αμερικανικός163 παράγοντας164, συνιστώντας
παράλληλα στην Ελληνική κυβέρνηση, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, να
εγκαταλείψει την ψυχρή πολιτική έναντι των Γιουγκοσλάβων 165.
Παράλληλα, στη ΣΔΜ διεξαγόταν μια πολυεπίπεδη προσπάθεια
εθνογένεσης και παραγωγής «μακεδονικής» ταυτότητας με σκοπό τη δημιουργία
κρατικής συνοχής. Η δημιουργία της «μακεδονικής» γλώσσας με τη βοήθεια των
ιστορικών, η καλλιέργεια «μακεδονικής» συνείδησης στον πληθυσμό και ο

159

Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού Αλβανών στη ΛΔΜ, δεν φάνηκε την εποχή εκείνη να
προβληματίζει την ηγεσία του Βελιγραδίου, γεγονός που κορυφώθηκε μετά την πτώση της
Γιουγκοσλαβίας και την ανεξαρτητοποίηση της ΠΓΔΜ στην εθνοτική κρίση του 2001. Επίσης,
σχετικά με τον αλβανικό παράγοντα και την επίδρασή του στα γεγονότα του 1912 όπου κατέλαβαν τα
Σκόπια και σχεδίαζαν να κάνουν το ίδιο και για τη Θεσσαλονίκη, στο άρθρο: Θ. Καρβουναράκης, Οι
μεγάλες δυνάμεις, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία και οι Βαλκανικοί πόλεμοι, Βαλκανικά σύμμεικτα 16 (2005 –
2014), εκδόσεις ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, σε. 49
160
Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς Σχέσεις & Μακεδονικό ζήτημα, ΕΛΙΑΜΕΠ, , Αθήνα 2003, σελ. 35. Λόγω
του άκαμπτου διπολισμού, η ευχέρεια κινήσεων στο μακεδονικό ζήτημα ήταν περιορισμένη.
161
Γ. Καλπαδάκης, Το Μακεδονικό ζήτημα 1962 – 1995, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2012, σελ. 35.
Σχετικά με την υπηρεσιακή παρακολούθηση του «μακεδονισμού», στις σελ. 48 – 72.
162
Εμπόριο, συναλλαγές, οικονομία και ασφάλεια. Περισσότερα στο άρθρο: Σ. Σφέτας, Η κρίση
Αθηνών – Βελιγραδίου, Καθημερινή, 13/12/2015.
163
Ειδικά μετά την οριστική ρήξη Τίτο – Στάλιν, οι ΗΠΑ δήλωσαν ανοιχτά την υποστήριξή τους στη
Γιουγκοσλαβία και την πρόθεσή τους να τη στηρίξουν σε περίπτωση επίθεσης από την ΕΣΣΔ.
Περισσότερα στο: Σ. Σφέτας, Η εξομάλυνση των ελληνογιουγκοσλαβικών πολιτικών σχέσεων (1950/51),
Εκδόσεις ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 2001, σελ.192 – 193 και σελ. 202.
164
Β. Γούναρης, Το μακεδονικό ζήτημα από τον 19ο έως τον 20ο αιώνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα
2010, σελ. 86. Οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν το μακεδονικό ως πρόβλημα ασφαλείας στη Βαλκανική.
Επίσης, αναφορές μη αναγνώρισης ξεχωριστής «μακεδονικής» ταυτότητας και έθνους στον ιστοχώρο
του Ελληνικού ΥΠΕΞ: Το ζήτημα του ονόματος της ΠΓΔΜ.
165
Γ. Καλπαδάκης, Το Μακεδονικό ζήτημα 1962 – 1995, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2012, σελ. 17.
Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και η ΕΣΣΔ, προτρέποντας τη Βουλγαρία να συγκλίνει τις σχέσεις τις με τη
Γιουγκοσλαβία και να προσεγγίσει διαφορετικά και αυτή το Μακεδονικό ζήτημα με την ανεξάρτητη
Γιουγκοσλαβία του Τίτο. Στη στροφή αυτή των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, η κρίση της Κούβας επέδρασε
καταλυτικά.
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υποβόσκων εθνικισμός με την εμφάνιση μεγαλοϊδεατισμών στα σχολικά εγχειρίδια
και σε άλλα φυλλάδια σε διεθνές επίπεδο, φανερώνουν τις επεκτατικές βλέψεις της
ΣΔΜ. Σημαντική συμβολή στην παραπάνω διαδικασία είχαν οι δραστηριότητες της
διασποράς των Σλάβων της ΠΓΔΜ στην Αυστραλία και τον Καναδά, οι οποίοι σε
βάθος χρόνου και με εκδηλώσεις αλυτρωτικού χαρακτήρα γνωστοποίησαν στα κράτη
αυτά ότι η εθνικότητα166 τους ήταν «Μακεδονική» και ότι η Μακεδονία ήταν η
πατρώα γη τους. Η «Συμφωνία Κυρίων»167 που είχε γίνει αποδεκτή από Ελλάδα και
Γιουγκοσλαβία, συχνά πυκνά παραβιάζονταν εξαιτίας των δράσεων των Σλάβων της
ΠΓΔΜ, κυρίως στο διεθνές επίπεδο, παρά τις καλυμμένες συστάσεις της κεντρικής
γιουγκοσλαβικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης για περιορισμό των εμπρηστικών
δηλώσεων και ισχυρισμών τους.
Κατά τη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας στην Ελλάδα, η κατάσταση
στο μακεδονικό ζήτημα δεν μεταβλήθηκε ιδιαίτερα, ενώ η συμφωνία168 για
ανταλλαγή

εμπορευμάτων

στα

σύνορα

της

Δυτικής

Μακεδονίας

με

τη

Γιουγκοσλαβία, καταργήθηκε. Η επίσημη αιτιολογία ήταν η μη εφαρμογή της από
γιουγκοσλαβικής πλευράς και ο κίνδυνος υποτροπιασμού μετά το πρόσφατο
παρελθόν και τα γεγονότα των εμφύλιων συγκρούσεων στην περιοχή. Παράλληλα, η
σταδιακή χαλάρωση της κεντρικής γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης προς τις
Ομόσπονδες δημοκρατίες, επέτρεψε την άνοδο σε σημαντικές πολιτικές θέσεις
ορισμένων ηγετών169 της ΣΔΜ οι οποίο έχαιραν της εκτίμησης του Τίτο,
αναβαθμίζοντας έτσι τη θέση της ΣΔΜ έναντι των άλλων ομόσπονδων δημοκρατιών.
Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα τη διαφυγή του μακεδονικού ζητήματος από το
στενό πλαίσιο των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων170 αφού σε διεθνείς συσκέψεις
μεγάλος αριθμός ακαδημαϊκών αποδεχόταν μονομερώς την ύπαρξη «μακεδονικού»
έθνους και γλώσσας ως δίκαια του «μακεδονικού» λαού171.
Κατά την περίοδο της ελληνικής μεταπολίτευσης, από το 1974 και μετά,
166

Περισσότερα στο βιβλίο του Loring Danford: Η Μακεδονική διαμάχη: Ο εθνικισμός σε έναν
υπερεθνικό κόσμο, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999, σελ. 105 – 110.
167
Συμφωνία των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας για αποφυγή αναφοράς στο ζήτημα της
ονομασίας με σκοπό την μείωση των εντάσεων που θα μπορούσε να προκαλέσει η διάσταση των
απόψεων με φόντο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη περιοχή. Ουσιαστικά για την αποσιώπηση
του μειονοτικού. Περισσότερα στο: Γ. Καλπαδάκης, Το Μακεδονικό ζήτημα 1962 – 1995, Εκδόσεις
Καστανιώτη, Αθήνα 2012, σελ. 30 – 35.
168
Γ. Καλπαδάκης, Το Μακεδονικό ζήτημα 1962 – 1995, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2011, σελ.
169
Γκλιγκόροφ και Τσερβενκόφσκι, μετέπειτα πρόεδροι της ΠΓΔΜ.
170
Ο.π. σελ. 96.
171
Γ. Καλπαδάκης, Το Μακεδονικό ζήτημα 1962 – 1995, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2012, σελ. 93
– 105.
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οι προσπάθειες της ΣΔΜ για διεθνή αναγνώριση της ύπαρξης εθνικών μειονοτήτων
εντός της Γιουγκοσλαβίας θα επωφεληθούν της χαλάρωσης του Συμφώνου της
Βαρσοβίας και της ύφεσης172 των σχέσεων των δύο υπερδυνάμεων. Απώτερος στόχος
ήταν η ανάδειξη εθνοτήτων διαμέσου της ενίσχυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
των διεθνώς αναγνωριζόμενων εθνικών μειονοτήτων. Χαρακτηριστικός είναι ο
ισχυρισμός του Βελιγραδίου για τους δίγλωσσους μετανάστες που ήταν Σλάβοι
διπλωμάτες της ΠΓΔΜ στον Καναδά και την Αυστραλία και καταγόταν από ελληνικά
χωριά. Τέτοιος ήταν ο βαθμός αναθεωρητισμού της γιουγκοσλαβικής προπαγάνδας
που αμφισβητήθηκε ακόμη και η ελληνικότητα των Αρχαίων Μακεδόνων173 αφού
παρουσιάστηκαν ως πρόσμειξη τους με τα Σλαβικά φύλα τον 6 ο και 7ο αιώνα.
Ωστόσο, η μακροχρόνια εφαρμογή του πολιτικού κατευνασμού174 στο «ανύπαρκτο»
ζήτημα,

είχε θέσει ουσιαστικά την

ελληνική πλευρά

σε

ένα καθεστώς

υποχωρήσεων175 και την είχε εγκλωβίσει στις δεσμεύσεις της έναντι των ΗΠΑ για
αποφυγή εντάσεων στη Βαλκανική.
Με τη έναρξη της διάλυσης του υπαρκτού σοσιαλισμού και την πτώση
των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων στην ΕΣΣΔ και την Ανατολική
Ευρώπη, η Ελλάδα θα βρεθεί μπροστά σε πρωτοφανείς ανακατατάξεις και στη
γειτονική Γιουγκοσλαβία, χωρίς να έχει την κατάλληλη προετοιμασία τόσο σε διεθνές
επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της. Το Μακεδονικό αναβίωνε πιο δύσκολο στην
αντιμετώπισή του από κάθε άλλη φορά, πλαισιωμένο από την αλλαγή του διεθνούς
διπολικού συστήματος και τη μετατροπή του όπως θα φανεί στα επόμενα χρόνια σε
μονοπολικό με κυρίαρχες τις ΗΠΑ. Το περιφερειακό υποσύστημα της Βαλκανικής
εισέρχονταν σε νέα φάση ανασχηματισμού των ισορροπιών ισχύος και η Ελλάδα
καλούνταν να διαδραματίσει και πάλι τον πόλο σταθερότητας στη μαστιζόμενη από
πολλαπλά διεθνοτικά προβλήματα και αιματηρούς εμφύλιους πολέμους Βαλκανική,
172

Την εποχή αυτή το διεθνές σύστημα χαρακτηρίζεται ως ήπιο διπολικό. Περισσότερα για το ήπιο
διπολικό σύστημα στο: Γ. Σπυρόπουλος, Διεθνείς σχέσεις, Ρεαλιστική προσέγγιση/θεωρία και πράξη,
Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010, σελ. 260 – 262.
173
Γ. Καλπαδάκης, Το Μακεδονικό ζήτημα 1962 – 1995, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2012, σελ.
141.
174
Η πολιτική του κατευνασμού σκοπό έχει να κερδίσει χρόνο σε ένα υπαρκτό πρόβλημα και
οπωσδήποτε χαρακτηρίζεται από την παθητική στάση έναντι του αντίπαλου κράτους. Αποτελεί την
πλέον δυσμενή στρατηγική για ένα κράτος και δείχνει οπωσδήποτε ότι την έλλειψη ετοιμασίας και τη
λήψη των απαραίτητων μέτρων. Περισσότερα στο: Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις,
εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2004, σελ. 205 – 208.
175
Η ελληνική πολιτική στο μακεδονικό, στερούνταν πλαισίου που θα διαμόρφωνε μια πάγια τακτική
για την αντιμετώπιση του υπαρκτού, πλην λανθάνοντος, μακεδονικού ζητήματος. Συνεπώς, η ελληνική
εσωτερική πολιτική βρέθηκε απροετοίμαστη απέναντι στις εξελίξεις που έλαβαν χώρα μετά τη
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και την ανεξαρτητοποίηση της ΠΓΔΜ. Γ. Καλπαδάκης, Το Μακεδονικό
ζήτημα 1962 – 1995, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2012, σελ. 172 – 174.
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ως κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ176, πιστή σύμμαχος της Δύσης και αναπόσπαστο
κομμάτι

της

Ενωμένης

Ευρώπης.

Στο

δυσχερές

αυτό

περιβάλλον,

η

ανεξαρτητοποίηση και η επιβίωση της ΠΓΔΜ θα αποτελέσει μια μεγάλη πρόκληση
για την εσωτερική της πολιτική σκηνή και για τη συμμετοχή των εθνοτήτων που
διαβιούν στο εσωτερικό της στις πολιτικές διαδικασίες του νεόκοπου κράτους.

176

Η συμβολή της Ελλάδας στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και η εν γένει στάση της στην εμπλοκή του 1999
στη Γιουγκοσλαβία, υπήρξε πολύτιμη και καθοριστική.
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2ο Κεφάλαιο: Η Δημοκρατία της «Μακεδονίας»
2.1

Η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και η ανεξαρτητοποίηση της

Δημοκρατίας της «Μακεδονίας»
Οι κοσμογονικές αλλαγές177 που έλαβαν χώρα στη νοτιοανατολική178 Ευρώπη
με αφορμή την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, προκάλεσαν την αλλαγή του
θεσμικού καθεστώτος και της Γιουγκοσλαβίας με την απόσχιση αρχικά των
τεσσάρων179 εκ των έξι δημοκρατιών από τις οποίες αποτελούνταν. Η αλλαγή του
διπολικού διεθνούς συστήματος δημιούργησε παράλληλα ισχυρές εθνικιστικές τάσεις
στο εσωτερικό της ΠΓΔΜ και των άλλων κρατών της Βαλκανικής σε μια προσπάθεια
επίτευξης της συνοχής των νέων ανεξάρτητων κρατών. Το περιβάλλον που προέκυψε
στη Βαλκανική, δεν εξέπεμπε ιδιαίτερη αισιοδοξία λόγω της γενικότερης κοινωνικής
αναστάτωσης στο εσωτερικό των κρατών, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις ευρωπαϊκών
κύκλων που εστιάζονταν στον εκδημοκρατισμό των πρώην σοσιαλιστικών
«δημοκρατιών»180 αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο εκδημοκρατισμός θα ήταν μια
εύκολη σχετικά υπόθεση. Αποτασσόμενα το γιουγκοσλαβικό διοικητικό μανδύα, τα
νεοσύστατα κράτη είχαν να αντιμετωπίσουν ένα αβέβαιο μέλλον σε ένα υπό
διαμόρφωση άναρχο διεθνές σύστημα.
Για την ΠΓΔΜ181, οι προκλήσεις ήταν μάλλον θεμελιώδους σημασίας,
αφού μετά την ανεξαρτητοποίησή της είχε να αντιμετωπίσει πληθώρα προβλημάτων
επιβίωσης. Σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά και μειονοτικά προβλήματα182, καθώς και
η κρίση του Κοσσυφοπεδίου το 1999, κυριάρχησαν στην πολιτική σκηνή της ΠΓΔΜ
τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της. Συγκεκριμένα, οι οικονομικοί δείκτες της
νεοσύστατης δημοκρατίας επιδεινώθηκαν λόγω των διεθνών αλλαγών, για μια σειρά
177

Η αναφορά γίνεται σε συστημική αλλαγή που προέρχεται από τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στη
διεθνή κατανομή ισχύος. Περισσότερα στο: Robert Gilpin, Πόλεμος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική,
Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2004, σελ. 85 – 86.
178
Η επιλογή της ονομασίας νοτιοανατολική Ευρώπη αντί του όρου Βαλκάνια που ενέχει τάσεις και
νοήματα περιθωριοποίησης, συμβάλει στη βελτίωση της ψυχολογίας των κρατών της περιοχής.
179
Η Κροατία, η Σλοβενία, η ΠΓΔΜ και η Βοσνία – Ερζεγοβίνη.
180
Χαρακτηριστικά είναι τα ολοκληρωτικά εθνικιστικά κομμουνιστικά καθεστώτα του Εμβέρ Χότζα
στην Αλβανία και του Νικολάε Τσαουσέσκου στη Ρουμανία. Περισσότερα για την πορεία του
δεύτερου, στο άρθρο: Σ. Σφέτας, Η άνοδος του Νικολάε Τσαουσέσκου, Καθημερινή, 04/12/2016.
181
Η ΠΓΔΜ ήταν το φτωχότερο ομόσπονδο κράτος της Ομόσπονδης Γιουγκοσλαβίας γεγονός που
συνέβαλε στη συνέχιση της οικονομικής δυστοκίας και την περίοδο της μετάβασης προς την
ανεξαρτησία. Ο βαθμός της οικονομικής της εξάρτησης της από την εσωτερική γιουγκοσλαβική αγορά
και την ΚΟΜΕΚΟΝ, ήταν πολύ υψηλός.
182
Παρατηρητήριο Βαλκανίων FYROM, Εκδόσεις Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών
Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) Α. Παπανδρέου, Αθήνα 1999, σελ. 11 – 28.
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από λόγους. Κατά πρώτον, το εμπάργκο που επέβαλε η διεθνής κοινότητα στη
Γιουγκοσλαβία, επηρέασε αρνητικά τις συνδιαλλαγές της ΠΓΔΜ. Κατά δεύτερον, η
διάλυση της ΚΟΜΕΚΟΝ στέρησε την περισσότερο εξαρτώμενη οικονομία της
ΠΓΔΜ από σημαντικά έσοδα, ενώ οι δύο οικονομικοί αποκλεισμοί που επέβαλε η
Ελλάδα το 1992, ώθησε το κράτος να έχει εμπορικές συναλλαγές σχεδόν
αποκλειστικά με τη Βουλγαρία183. Ως άμεσο αποτέλεσμα των προαναφερθέντων
γεγονότων ήταν η αύξηση και η άνθηση της παραοικονομίας και του οργανωμένου
εγκλήματος στο εσωτερικό, φθάνοντας σύμφωνα με εκτιμήσεις στο 25%.
Στο κοινωνικό – εθνοτικό πεδίο, η κρίση που έπληξε την ΠΓΔΜ ήταν
εξίσου ισχυρή καθώς η κοινωνία του κράτους είναι πολυεθνική184. Οι διεκδικήσεις
των Σέρβων από τη μία πλευρά και το μεγάλο ποσοστό των Αλβανών κατοίκων της
ΠΓΔΜ185, προκάλεσαν φόβους για την ακεραιότητα και τη συνοχή της χώρας,
γεγονός που η επιβίωσή186 της αποτέλεσε και την πρώτη και κύρια προτεραιότητά
της. Στην κατεύθυνση αυτή, οι πολιτικές δυνάμεις της ΠΓΔΜ αναζήτησαν
νομιμοποίηση στις ιστορικές πηγές για τη γνωστοποίηση της «μακεδονικής» τους
ταυτότητας, γεγονός που τους έφερε αντιμέτωπους με την Ελλάδα η οποία θεώρησε
ότι απειλείται η εδαφική της ακεραιότητα187. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να δώσει
απαντήσεις σε δύο μέτωπα – το εσωτερικό με τις εθνοτικές διαφορές και το
εξωτερικό με τις πιθανές εδαφικές επιβουλές από τρίτες χώρες 188 – προχώρησε σε
ενέργειες189 που την έφεραν αντιμέτωπη με την Ελλάδα η οποία ήταν ο
σημαντικότερος και χρησιμότερος εν δυνάμει σύμμαχος της. Η εθνοτική κρίση του
Κοσσόβου που θα ακολουθήσει το 1999, απέδειξε με τον πλέον χαρακτηριστικό
τρόπο τον παραπάνω ισχυρισμό.
183

Το γεγονός αυτό συνεπαγόταν μεγάλο οικονομικό κόστος λόγω του μοναδικού κόμβου
επικοινωνίας (πόλη Κιούστεντηλ), ενώ η μη δυνατότητα χρήσης του λιμένα Θεσσαλονίκης έκανε
ασφυκτική την κατάσταση. Ωστόσο, ορισμένα βασικά προϊόντα διέρχονταν ομαλά (π.χ. πετρέλαιο).
184
Σύμφωνα με την απογραφή του 1993, οι εθνότητες στην ΠΓΔΜ, συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά:
Σλάβοι: 64,6%, Αλβανοί: 21% (οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 37%), Τούρκοι: 4,8%,
Αθίγγανοι: 2,7%, Βόσνιοι Μουσουλμάνοι: 2,5% και Σέρβοι: 2,2%.
185
Καθώς και η αναβίωση παλαιότερων διεκδικήσεων από πλευράς Βουλγαρίας.
186
«Η πρώτη έγνοια των κρατών δεν είναι να μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους, αλλά να διατηρήσουν τη
θέση τους στο διεθνές σύστημα. Με άλλα λόγια, τα κράτη προσπαθούν κάθε ημέρα να επιβιώσουν».
K. Waltz, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2011, σελ. 269.
187
Ο. π. σελ. 13.
188
Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα.
189
Υιοθέτηση του ονόματος Δημοκρατία της «Μακεδονίας», Σημαία του κράτους με σύμβολο τον
δεκαεξάκτινο ήλιο της Βεργίνας και οι αναφορές στα άρθρα 3 και 49 του νέου της Συντάγματος, όπως
στο: Κ. Ιωάννου, Το ζήτημα της αναγνώρισης των Σκοπίων [Εισαγωγικό σχόλιο & Υλικό τεκμηρίωσης],
Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1992, σελ. 116. Επίσης, για τον αλυτρωτικό χαρακτήρα
του Συντάγματος της ΠΓΔΜ, στο: Σ. Σφέτας – Κ. Κεντρωτής, Σκόπια: Σε αναζήτηση ταυτότητας και
διεθνούς αναγνώρισης, Εκδόσεις IMXA, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 56 – 58.
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α.

Η στάση της ΠΓΔΜ έναντι της Ελλάδας το διάστημα 1992 – 1995
Με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της ΠΓΔΜ την 17 Σεπτεμβρίου του

1991 και με τον Κίρο Γκλιγκόρωφ στην προεδρία, ξεκινά η νεώτερη περίοδος του
μακεδονικού προβλήματος. Η νεόκοπη δημοκρατία αυτοανακηρύσσεται με το
συνταγματικό όνομα Δημοκρατία της «Μακεδονίας», προκαλώντας αρχικά φόβο,
έκπληξη και στη συνέχεια μια ανησυχία διαρκείας190 στη γειτονική Ελλάδα. Παρά τις
ισχυρές πιέσεις που δέχεται από το διεθνές σύστημα, η ΠΓΔΜ, με δυναμική που θα
ζήλευαν ισχυρότερα κράτη, συνεχίζει να αυτοαποκαλείται «Μακεδονία» και να
προκαλεί αντιδράσεις, ενώ η Βουλγαρία – παλαιά γνώριμη για τις εδαφικές
διεκδικήσεις από τις οποίες δεν παραιτήθηκε ποτέ191 – την αναγνωρίζει με το
συνταγματικό της όνομα, δεν αναγνωρίζει όμως και «Μακεδονικό» έθνος192. Η
Σερβία από την άλλη, αντιδρά στην ανεξαρτητοποίηση της ΠΓΔΜ, όπως και των
λοιπών δημοκρατιών από την κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ωστόσο
αποφασίζει τελικά να αποσύρει τα ομοσπονδιακά στρατεύματα από την ΠΓΔΜ και η
ανεξαρτητοποίηση της τελευταίας να γίνει αναίμακτα.
Η Αλβανία, που και αυτή εξέρχονταν υπό νέο καθεστώς στο διεθνές
στερέωμα, προσπαθώντας να αφήσει πίσω της το κομμουνιστικό παρελθόν, είχε κάθε
λόγο να ενδιαφέρεται για την πορεία της ΠΓΔΜ. Το 30% περίπου του πληθυσμού
του νέου γειτονικού κράτους είναι Αλβανοί193, γεγονός που ενεργοποιεί τα
μειονοτικά αντανακλαστικά της εξωτερικής πολιτικής της Αλβανίας. Τα γεγονότα
του Κοσσόβου το 1999 και η επακόλουθη προσφυγική ροή των Αλβανών της
περιοχής αυτής προς την ΠΓΔΜ, όξυνε περαιτέρω τις εντάσεις στο εσωτερικό της
Δημοκρατίας της «Μακεδονίας», ενώ δοκιμάστηκε εκ νέου η συνοχή της. Για την
190

Από την ελληνική πλευρά θεωρείται ότι αφορούν πιθανές εδαφικές διεκδικήσεις έναντι της
εδαφικής της ακεραιότητας, καθώς υποστηρίζεται ότι το όνομα Μακεδονία και η εμμονή σε αυτό
υποκρύπτουν αλυτρωτικές διαθέσεις.
191
Η δυναμική εκ νέου εμπλοκή της Βουλγαρίας στη διεκδίκηση της Μακεδονίας μετά τον Β΄ ΠΠ και
με αφορμή την αποπομπή της Γιουγκοσλαβίας από την Κομινφορμ, αποτέλεσε το επόμενο επεισόδιο
των προηγούμενων προσπαθειών της στον Α΄ ΠΠ και στους Βαλκανικούς Πολέμους. Περισσότερα
στο: Σ. Σφέτας, Η διαμόρφωση της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας – Μια επώδυνη διαδικασία, Εκδόσεις
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 257 – 268.
192
Η πάγια θέση της Βουλγαρίας είναι ότι το έθνος της ΠΓΔΜ είναι βουλγαρικής προέλευσης καθώς
θεωρεί τους Σλάβους της ΠΓΔΜ βουλγαρικής καταγωγής. Ωστόσο, συνεχίζει έως σήμερα να
αναγνωρίζει το κράτος με το συνταγματικό της όνομα ως «Μακεδονία».
193
Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξανόμενη τάση ενίσχυσης του αλβανικού πληθυσμού σε τέτοιο
βαθμό που να εκφράζονται φόβοι όχι μόνο πληθυσμιακής αλλοίωσης του κράτους αλλά και
αριθμητικής υπέρβασης του αλβανικού παράγοντα. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Κ.
Γκλιγκόρωφ για τις επιπτώσεις της κρίσης του Κοσσόβου, σε συνέντευξή του στο δημοσιογράφο Σ.
Τσίμα στην εφημερίδα Καθημερινή την 24 Απριλίου του 1999.
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αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, η κυβέρνηση προέβη σε εκκλήσεις για διεθνή
οικονομική βοήθεια194. Αν και η Αλβανία ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την
ΠΓΔΜ, τα επόμενα χρόνια οι σχέσεις τους δεν θα έχουν καλύτερη συνέχεια λόγω
μεταξύ τους τριβών σε τομείς, όπως το μειονοτικό195, καθώς τα «πορώδη» σύνορα
μεταξύ των δύο κρατών επέτρεπαν την εύκολη μετακίνηση μεταναστών και τη
διευκόλυνση του οργανωμένου εγκλήματος λόγω των δομικών προβλημάτων της
διοικητικής μηχανής της ΠΓΔΜ.
Το κυριότερο όμως ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπίσει η νεοσύστατη
δημοκρατία, ήταν η αντιπαράθεση για το όνομά της με την Ελλάδα. Ένα ζήτημα που
δεν ήταν καινούριο αλλά αποτελούσε θέμα «ταμπού» μεταξύ της Ελλάδας 196 και της
Γιουγκοσλαβίας από το 1944. Με την ανεξαρτητοποίησή της, η «Δημοκρατία της
Μακεδονίας» καλείται να αντιμετωπίσει μόνη της πλέον το επίμαχο ζήτημα, το οποίο
είναι πολυεπίπεδο, καθώς το ονοματολογικό δεν περιορίζεται μόνο στη στενή έννοια
της ονομασίας του νέου κράτους. Η Ελλάδα θεωρεί ότι το ζήτημα της ονομασίας
βασίζεται στην υποκλοπή της ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς και στις
υφέρπουσες εδαφικές και αλυτρωτικές βλέψεις από πλευράς ΠΓΔΜ197. Αναφέρει
επίσης το ιστορικό δημιουργίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της «Μακεδονίας» από τον
ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας Τίτο το 1944 ως απόδειξη των επιθετικών βλέψεων 198 της
τότε Γιουγκοσλαβίας έναντι της Ελλάδας και της περιφέρειας της Μακεδονίας που
βρίσκεται εντός των ελληνικών συνόρων. Προσθέτει ακόμη ότι η περιοχή Vardar
Banovina ήταν η σημερινή περιοχή της ΠΓΔΜ, ενώ ο Τίτο της προσέδωσε
κατασκευασμένη εθνότητα και ονομασία ώστε να την καταστήσει διακριτή κρατική
οντότητα199. Τέλος, η αναφορά της Ελλάδας στην ίδρυση της αυτοκέφαλης
«Μακεδονικής» εκκλησίας το 1967 στην ΣΔΜ, φανέρωνε ότι ήταν μια πολιτική
194

Παρατηρητήριο Βαλκανίων FYROM, Εκδόσεις Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών
Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) Α. Παπανδρέου, Αθήνα 1999, σελ. 14 και σελ. 30 – 31.
195
Η δυνατότητα φιλοξενίας προσφύγων από ένα κράτος, εξαρτάται κυρίως από τις ίδιες τις
δυνατότητές του. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το βάρος των 200.000 περίπου Αλβανών
προσφύγων στην ΠΓΔΜ αντιστοιχεί κατά προσέγγιση με 25 εκατομμύρια μετανάστες στις ΗΠΑ.
Περισσότερα ο. π. σελ. 54 – 55.
196
Η Ελλάδα θεωρούσε τις κινήσεις αλυτρωτισμού της ΠΓΔΜ ως πολιτική απειλή. Περισσότερα, στο:
Κ. Ιωάννου, Το ζήτημα της αναγνώρισης των Σκοπίων [Εισαγωγικό σχόλιο & Υλικό τεκμηρίωσης],
Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1992, σελ. 23.
197
Ιστοσελίδα ελληνικού ΥΠΕΞ, Το ζήτημα του ονόματος της ΠΓΔΜ. http://www.mfa.gr/.
198
Αναφέρεται στην «αποκατάσταση» της κατάστασης στα Βαλκάνια, μετά την κατάληψη των
μακεδονικών εδαφών από Ελλάδα και Βουλγαρία. Η Σερβία, η τρίτη βαλκανική νικήτρια, συνέβαλε
στην «απελευθέρωση» της πατρώας γης των «μακεδόνων», τη σημερινή ΠΓΔΜ.
199
Σχετικά με τις «προετοιμασίες» της ΠΓΔΜ στο χρονικό διάστημα 1944 – 1990, στο: Κ. Ιωάννου,
Το ζήτημα της αναγνώρισης των Σκοπίων [Εισαγωγικό σχόλιο & Υλικό τεκμηρίωσης], Εκδόσεις Α.
Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1992, σελ. 22.
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ενέργεια του κομμουνιστικού καθεστώτος σε μια προσπάθεια πολιτικής και εθνικής
μετάλλαξης του πληθυσμού200.
Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις και τις συνεχόμενες διαμαρτυρίες της
ελληνικής κυβέρνησης για την προκλητική στάση της ΠΓΔΜ στις μεταξύ τους
διαφορές, η ΠΓΔΜ δεν υποχωρεί. Η πορεία της προς τον ΟΗΕ και η ένταξή της στον
οργανισμό γίνεται με το προσωρινό της όνομα, ενώ κάθε αναφορά στο κράτος αυτό
από τα Ηνωμένα Έθνη θα γίνεται με το προσωρινό όνομα ΠΓΔΜ μέχρι να ρυθμιστεί
οριστικά το ζήτημα της ονομασίας201. Η ψυχραιμία και η επιμονή του Κ.
Γκλιγκόροφ202, γνώστη σε βάθος της Βαλκανικής πολιτικής, στους χειρισμούς της
κρίσης με την Ελλάδα, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα επιτυχούς διαχείρισης
των δυσχερειών στο δρόμο για την επίτευξη της διεθνούς αναγνώρισης της νέας
δημοκρατίας. Με τη διεξαγωγή ελευθέρων εκλογών την 16η Αυγούστου του 1992,
εξελέγη νέα κυβέρνηση με επικεφαλής τον Μπράνκο Τσερβενκόφσκι203 που
κυβέρνησε μέχρι την 30 Νοεμβρίου του 1998, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό προς το
εξωτερικό τις προσπάθειες δημιουργίας δυτικού τύπου χαρακτήρα της χώρας. Είχε
προηγηθεί η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία ή όχι της ΠΓΔΜ,
με το ποσοστό του 96,44% εκείνων που ψήφισαν να τάσσονται υπέρ.
Ωστόσο, τα παραπάνω θεσμικά βήματα προς τον εκδημοκρατισμό της
χώρας, θα αποδειχθούν ότι δεν είναι αρκετά ώστε η ΠΓΔΜ να κινηθεί απρόσκοπτα
και ταχύτερα στο θεσμικό δρόμο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Τα δομικά οικονομικά και
διοικητικά προβλήματα και οι υπάρχουσες εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση της
διεθνούς αναγνώρισης αποτέλεσαν τροχοπέδη στην προσπάθεια της ταχείας
ενσωμάτωσης της χώρας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Από την άλλη μεριά, η
Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας 204 (ΕΠΣ), αφενός δεν θα
200

Η νεόκοπη «Μακεδονική» Αυτοκέφαλη Εκκλησία αποτελεί σχισματικό δημιούργημα και δεν
αναγνωρίζεται ούτε από το Πατριαρχείο ούτε από άλλη ορθόδοξη εκκλησία. Περισσότερα στο: Σ.
Σφέτας – Κ. Κεντρωτής, Σκόπια, σε αναζήτηση ταυτότητας και διεθνούς αναγνώρισης, Εκδόσεις ΙΜΧΑ,
Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 18.
201
Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς σχέσεις και Μακεδονικό ζήτημα, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2003, σελ.
16.
202
Διετέλεσε πρόεδρος στην ΠΓΔΜ από το 1991 έως το 1999. Απεβίωσε την 1 Ιανουαρίου 2012 στα
Σκόπια. Αναφορικά με τις ικανότητές του ως πολιτικός ηγέτης, βλέπε στο: ο.π. σελ. 90 – 93.
203
Διαδέχτηκε τον Νίκολα Κλιούσεφ, μετέπειτα υπουργός Άμυνας τη διετία 1998 – 2000 στην
κυβέρνηση του Λιούμπτσο Γκεοργκίεφσκι.
204
Η ΕΠΣ ιδρύθηκε το 1970 και ήταν μια ανεπίσημη διαδικασία στην οποία τα κράτη μέλη λάμβαναν
αποφάσεις εξωτερικών ζητημάτων και προωθούσαν τις κοινές πολιτικές. Αποτέλεσε τον πρόδρομο της
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ. Περισσότερα για τον
καταστατικό στόχο της ΕΠΣ και την ημι-θεσμοθετημένη λειτουργία της, στο: Κ. Ιωάννου, Το ζήτημα
της αναγνώρισης των Σκοπίων [Εισαγωγικό σχόλιο & Υλικό τεκμηρίωσης], Εκδόσεις Α. Σάκκουλα,
Αθήνα – Κομοτηνή 1992, σελ. 25 – 27.
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έλυνε μόνη της ένα τόσο σοβαρό για την ασφάλεια της περιοχής ζήτημα, αφετέρου η
ΕΠΣ ήταν υπεύθυνη για τη εποικοδομητική διαχείριση του συνόλου των
προβλημάτων που προέκυψαν στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης μετά τη
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τις εν δυνάμει εσωτερικές και ένοπλες
συγκρούσεις205. Έτσι, η Ελλάδα από θέση θεσμικής ισχύος, καλούνταν μαζί με τους
Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους της να συμβάλει στην επίλυση των βαλκανικών
ζητημάτων και να ασκήσει μια εξωτερική πολιτική βασιζόμενη στη ρεαλιστική βάση
του συμφέροντος.
β.

Οι σχέσεις ΠΓΔΜ και Ελλάδας στο πλαίσιο του θεσμικού

ευρωπαϊκού διακυβερνητισμού
Με την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην ανατολική και
νότια Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) – μετέπειτα ΕΕ – βρέθηκε μπροστά σε
σημαντικές προκλήσεις. Το ντόμινο των πολιτικών αλλαγών που είχε ξεκινήσει στην
Ανατολική Ευρώπη, εξαπλώνονταν και στα Βαλκάνια 206 με απρόβλεπτες συνέπειες
για τη σταθερότητα της Ευρώπης. Η Ελλάδα, ως χώρα μέλος της ΕΚ, βρισκόταν σε
πλεονεκτικότερη θέση έναντι της ΠΓΔΜ στην επίλυση όχι μόνο του ζητήματος της
ονομασίας, αλλά και της θέσπισης των όρων της συμφωνίας που επρόκειτο να
υπογραφεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την αναγνώριση της ΠΓΔΜ. Ήταν
φανερό ότι η επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο κρατών θα διέρχονταν από τη
θεσμική κονίστρα της ΕΠΣ207 καθώς η ΕΠΣ καθόριζε το πλαίσιο και τους όρους που
κατευθύνουν τη διαδικασία. Για ένα κράτος, η συμμετοχή στην ΕΠΣ προσέφερε
ευκαιρίες για πολιτικούς ελιγμούς, όπως η αποδοχή ή μη μιας πρότασης ή θέσης,
αλλά και η άσκηση του δικαιώματος του βέτο.
Η Ελλάδα ήταν στην πλεονεκτική θέση να αποτελέσει μέρος της λύσης

205

Ο.π. σελ. 39.
Η Ευρώπη (το σύνολο) πάντοτε αγνοούσε τα Βαλκάνια (το τμήμα) με αποτέλεσμα να αποτελεί μια
ευρεία γεωγραφική περιοχή με ερωτηματικά πολιτικής φύσεως που προξενούσε αδυναμία κατανόησης
της συνολικής κατάστασης που επικρατεί εκεί στα κέντρα αποφάσεων των Βρυξελλών. Περισσότερα
στο: Κ. Κεντρωτής, Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Άλλες σημαίες, άλλοι μύθοι,
Θεσσαλονίκη 17 Δεκεμβρίου 2014, Εισήγηση στο Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ και στα Βαλκανικά
Σύμμεικτα 17 (2015), σελ. 47.
207
Η ΕΠΣ είναι ουσιαστικά η έκφραση του θεσμικού διακυβερνητισμού στο πλαίσιο της ΕΕ,
βασισμένη στην αμοιβαιότητα και στη συνεργασία των μελών που την απαρτίζουν. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με την εφαρμογή της αρχής της συλλογικής επιλογής ενώ στις σημαντικότερες αρχές της
ΕΠΣ συγκαταλέγεται η συμφωνία μη ύπαρξης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των μελών.
Περισσότερα για την ΕΠΣ ως θεσμικό όργανο διακυβέρνησης, ο.π. σελ. 41 – 42.
206

-43-

του γιουγκοσλαβικού προβλήματος και όχι μέρος του. Η συμφωνία των κρατών της
ΕΠΣ αναφορικά με την πολιτική επίλυση της γιουγκοσλαβικής κρίσης208, άνοιξε
ουσιαστικά τον δρόμο για την αναγνώριση και της ΠΓΔΜ. Εξαιτίας όμως των
διαφορών με την Ελλάδα, η αναγνώριση έπρεπε να περάσει μέσα από μια συμφωνία
που να περιέχει μια σειρά από όρους που θα ήταν κοινά αποδεκτοί από όλες τις
συμβαλλόμενες πλευρές. Έτσι, η επιτροπή Μπατεντέρ209 ανέλαβε τη σύσταση της
συμφωνίας που προέβλεπε τους όρους της αναγνώρισης της ΠΓΔΜ στο πλαίσιο της
αναγνώρισης και των υπόλοιπων πρώην ομόσπονδων κρατών, λαμβάνοντας υπόψη
και τις ενστάσεις της ελληνικής πλευράς. Οι ενστάσεις αυτές, αφορούσαν τρία
βασικά σημεία: κατά πρώτον, η ΠΓΔΜ να αλλάξει το όνομα «Μακεδονία» που έχει
γεωγραφική και όχι εθνική υπόσταση, κατά δεύτερον να αναγνωρίσει ότι δεν έχει
εδαφικές διεκδικήσεις από την Ελλάδα και τρίτο, να αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει
στην Ελλάδα «μακεδονική μειονότητα»210.
Την 7η Δεκεμβρίου του 1991 η πρώτη γνωμοδότηση της επιτροπής
δημοσιεύτηκε και αφορούσε τη διαδικασία διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας,
περιλαμβανομένου και την περίπτωση της αναγνώρισης των Δημοκρατιών και της
ΠΔΓΜ. Την 16 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, δημοσιεύτηκε επίσημα η απόφαση της
ΕΠΣ και για την ΠΓΔΜ όπου γίνονται δεκτές οι ενστάσεις της ισχυρότερης Ελλάδας
με μερικές ασάφειες 211 αναφορικά με τον πρώτο όρο που αφορούσε τη χρήση
ονόματος που συνεπάγεται εδαφικές διεκδικήσεις. Παρά την αρχική ευφορία της

208

Η αρχική θέση της ΕΠΣ ήταν η διατήρηση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. Ωστόσο, η μεμονωμένη
αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Κροατίας και της Σλοβενίας από τη Γερμανία – κράτος/μέλος της
ΕΠΣ – δημιούργησε τετελεσμένα που δύσκολα θα αναχαιτιζόταν σε περίπτωση υποβολής νέων
αιτημάτων ανεξαρτησίας. Αναφορικά με τις «συγκρουσιακές» θέσεις της ΕΠΣ (που ήταν πολιτικές)
και του Διεθνούς Δικαίου για τη διεθνή έννομη τάξη, στο: Κ. Ιωάννου, Το ζήτημα της αναγνώρισης
των Σκοπίων [Εισαγωγικό σχόλιο & Υλικό τεκμηρίωσης], Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή
1992, σελ. 28 – 31.
209
Η επιτροπή αυτή έλαβε το όνομά της από τον επικεφαλής Γάλλο Ρόμπερτ Μπατεντέρ ο οποίος ήταν
πρόεδρος του Συνταγματικού δικαστηρίου της Γαλλίας. Πλαισιώθηκε από τους αντίστοιχους
συναδέλφους του από την Ιταλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ισπανία. Το γεγονός της απουσίας
του έλληνα προέδρου του συνταγματικού δικαστηρίου δηλώνει οπωσδήποτε σφάλμα και αδράνεια
τοποθέτησης άλλου επιφανούς πολιτικού ή θεσμικού οργάνου για την καλύτερη διαχείριση των
διαφορών με την ΠΓΔΜ αλλά και την ανάδειξη της Ελλάδας ως σταθεροποιητικός παράγοντας στη
Βαλκανική. Η επιτροπή αυτή είχε διαιτητικό ρόλο για τη διευθέτηση της γιουγκοσλαβικής κρίσης εν
συνόλω και εντασσόταν στη Ειρηνευτική Διάσκεψη που ξεκίνησε στη Χάγη την 7 Σεπτεμβρίου 1991
υπό την προεδρία του τότε Βρετανού ΥΠΕΞ Λόρδου Carrington. Για τη μη αποτελεσματικότητα της
Επιτροπής Μπατεντέρ, στο: Σ. Σφέτας – Κ. Κεντρωτής, Σκόπια: Σε αναζήτηση ταυτότητας και
διεθνούς αναγνώρισης, Εκδόσεις IMXA, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 60 – 62.
210
ο.π. σελ. 50 – 51. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, και οι τρεις αυτοί όροι καταδεικνύουν τις
αλυτρωτικές διαθέσεις που προϋπάρχουν από την εποχή του Τίτο.
211
Ο.π. σελ. 52.
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Ελληνικής κυβέρνησης για τα αποτελέσματα212 της επιτροπής Μπατεντέρ και της
υιοθέτησης των ελληνικών θέσεων από την ΕΠΣ, η ερμηνεία ότι η μη χρήση του
ονόματος συνάγεται έμμεσα ως το αποτέλεσμα της αποδοχής της μη διεξαγωγής
προπαγάνδας από το γειτονικό νεότευκτο κράτος213 μετρίασε τον αρχικό
ενθουσιασμό. Η διατύπωση της ΕΠΣ ήρθε σε σύγκρουση με τη θέση της ελληνικής
κυβέρνησης, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις στην εσωτερική πολιτική214.
Η ΠΓΔΜ από την πλευρά της αναγνωρίζοντας ότι η άκαμπτη στάση της
Ελλάδας δεν θα είχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα για την επίτευξη της διεθνούς
αναγνώρισής της, δήλωσε και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και
τροποποιήσεις στο Σύνταγμά215 της την 6η Ιανουαρίου του 1992 οι οποίες τέθηκαν ως
προϋποθέσεις από την ΕΚ. Οι παράλληλες προσπάθειες ωστόσο της Ελλάδας για
διμερή επίλυση της ονοματολογικής διαφοράς με την αντιπροσωπία της ΠΓΔΜ στην
Αθήνα, δεν καρποφόρησε. Η τελική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαιτησίας
(Μπατεντέρ) προκάλεσε κρίση216 στο εσωτερικό ελληνικό πολιτικό σκηνικό, καθώς
διαβεβαίωνε ότι η Δημοκρατία της «Μακεδονίας» είχε συμμορφωθεί πλήρως με τις
επιταγές της ΕΠΣ. Ωστόσο, η αναγνώριση της ΠΓΔΜ δεν εξαρτιόταν αποκλειστικά
από την αποδοχή ή μη της Ελλάδας αλλά από ορισμένα σωρευτικά στοιχεία,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο217 για να θεωρηθεί ότι υφίσταται218 η κρατική
212

Τα συμπεράσματα του Κ. Ιωάννου για τα αποτελέσματα της επιτροπής (δυσφήμηση της δικαιϊκής
λειτουργίας της διεθνούς έννομης τάξης), στο: Κ. Ιωάννου, Το ζήτημα της αναγνώρισης των Σκοπίων
[Εισαγωγικό σχόλιο & Υλικό τεκμηρίωσης], Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1992, σελ. 38.
Για τις γνωμοδοτήσεις αναλυτικά στη σελ. 67 – 74.
213
«…. Ότι δεν θα διεξάγει εχθρική προπαγάνδα εναντίον γειτονικού κράτους – μέλους,
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ονομασίας που συνεπάγεται εδαφικές διεκδικήσεις».
214
Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Α. Σαμαράς ο οποίος έφερε το βάρος των διαπραγματεύσεων στην ΕΠΣ,
συγκέντρωσε τα πυρά τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης – αξιωματικής και ελάσσονος
– για ένα ζήτημα που ωστόσο είχε αποσιωπηθεί στην εσωτερική πολιτική για τουλάχιστο 47 χρόνια. Η
άγνοια της κοινής γνώμης συνέβαλε στην άσκηση πίεσης στους κομματικούς θεσμούς για την
υιοθέτηση σκληρής μαξιμαλιστικής θέσης στο ζήτημα της ονομασίας. Η έννοια του ελιγμού στο θέμα,
ήταν μάλλον άγνωστη για την ελληνική διαπραγματευτική γραμμή, γεγονός που προκάλεσε αρνητική
εντύπωση για τις προθέσεις της στην επίλυση του ζητήματος της αναγνώρισης της ΠΓΔΜ, όντας μέλος
της ΕΠΣ στους ευρωπαϊκούς κύκλους.
215
Δεν ήταν σαφής η αλλαγή στο ονοματολογικό ζήτημα, εξ’ ου και οι ελληνικές προσπάθειες.
216
Η δημιουργία εσωτερικών τριβών και η αποπομπή του ΥΠΕΞ από τη θέση του, η εμμονή του
μεγαλύτερου μέρους του πολιτικού κόσμου στη μαξιμαλιστική άποψη περί του ονόματος της
Μακεδονίας και οι συνεννοήσεις του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τους Ευρωπαίους εταίρους του,
κατάφεραν να πείσουν την ΕΚ να μην αναγνωρίσει την ΠΓΔΜ με το όνομα Μακεδονία. Ωστόσο, το
επόμενο διάστημα μέχρι την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, οι σχέσεις των δύο χωρών αλλά και της
Ελλάδας με την ΕΚ θα διέλθουν από διάφορες φάσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας και της
αμοιβαιότητας που προτάσσει η θεωρία του θεσμισμού.
217
Τα στοιχεία, είναι: η χώρα, ο λαός, η αυτοδύναμη πολιτική εξουσία και η διεθνής ικανότητα.
Περισσότερα στο: Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Μουσείου
Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ), Αθήνα – Σκόπια: Η επτάχρονη συμβίωση (1995 – 2002), Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2003, Ν. Ζάϊκος, Η ενδιάμεση συμφωνία και οι προοπτικές και εξελίξεις κατά το
διεθνές δίκαιο, σελ. 35.
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υπόσταση της ΠΓΔΜ. Ωστόσο, η αναγνώριση από την Ελλάδα θα είχε ένα ιδιαίτερο
πολιτικό βάρος, καθώς θα προέρχονταν από μια χώρα μέλος της ΕΚ και του ΝΑΤΟ,
πηγή σταθερότητας και εμπιστοσύνης στα ταραχώδη Βαλκάνια.
Οι προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων ΠΓΔΜ – Ελλάδας, δεν θα
σταματήσουν από πλευράς Ευρώπης και θα επανέλθουν με την κατάθεση νέας
πρότασης για τη διευθέτηση της κρίσης στις σχέσεις των δύο χωρών. Το πακέτο
Πινέϊρο219 που προτάθηκε κατά την πορτογαλική προεδρία τον Μάρτιο του 1992, αν
και είχε ευνοϊκές ρυθμίσεις για την Ελλάδα, δεν έγινε αποδεκτό 220, καθώς θυσιάστηκε
στο βωμό του μαξιμαλιστικού μανδύα που κυριαρχούσε στην ελληνική πολιτική 221.
Το σχέδιο των μεσολαβητών του ΟΗΕ (Cyrus) Vans – (Lord) Owen222 που
ακολούθησε απορρίφθηκε και αυτό για τους ίδιους (μαξιμαλιστικούς) λόγους, παρά
το γεγονός ότι επιχείρησε μια περισσότερο διεξοδική προσέγγιση στην επίλυση των
διαφορών των δύο κρατών επισημαίνοντας τη σημασία και, εφόσον επιτυγχάνονταν
συμφωνία, τα οφέλη της ανάπτυξης καλής γειτονίας, φιλικών σχέσεων και
οικοδόμησης μέτρων εμπιστοσύνης. Η καθοριστική παρέμβαση των ΗΠΑ223 στη
διευθέτηση της κρίσης, η οποία μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω αστάθεια 224 σε
μια περιοχή που ήταν αρκετά ευάλωτη στη ρωσική επιρροή και διείσδυση, αλλά και
στις εθνοτικές συγκρούσεις και ιστορικές διαφορές μεταξύ των λαών που κατοικούν
εκεί, οδήγησε στην υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας της Νέας Υόρκης το 1995
(Interim Accord), προσφέροντας ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας στην
εξομάλυνση των σχέσεων Ελλάδας – ΠΓΔΜ.

218

Μετά και από την είσοδό της Δημοκρατίας αυτής στον ΟΗΕ. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα εισόδου
στον ΟΗΕ έχουν μόνο κρατικές αναγνωρισμένες οντότητες.
219
«Συνθήκη για την επιβεβαίωση των υπαρχόντων συνόρων», Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς σχέσεις και
Μακεδονικό ζήτημα, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2003, σελ. 163 – 165.
220
Γ. Καλπαδάκης, Το Μακεδονικό ζήτημα 1962 – 1995, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2012, σελ.
194.
221
Το ογκώδες συλλαλητήριο της 14ης Φεβρουαρίου του ίδιου έτους στη Θεσσαλονίκη, δυσχέρανε την
όποια διάθεση συμβιβασμού υπήρχε από την ελληνική πολιτική για την αποδοχή του πακέτου Πινέϊρο.
222
Το σχέδιο αυτό προτάθηκε τον Μάιο του 1993 αλλά έκανε – αυθαίρετη – αναφορά για την ΠΓΔΜ
ότι συμμετέχει στη σύναψη του σχεδίου αυτού με την ονομασία Nova Macedonia. Ουσιαστικά
αποτέλεσε τη βάση του πακέτου Πινέϊρο, με περισσότερο επίσημο χαρακτήρα και αναφορές για τη
βελτίωση των κοινωνικών – εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των δύο κρατών. Περισσότερα, στο:
Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς σχέσεις και Μακεδονικό ζήτημα, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2003, σελ. 181
– 190.
223
Με το τέλος του ψυχρού πολέμου, οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική υπερδύναμη και κλήθηκε να καλύψει
το κενό ισχύος που δημιουργήθηκε στην ανατολική και νότια Ευρώπη εξαιτίας της πτώσης της ΕΣΣΔ.
224
Η πρόταση του Μιλόσεβιτς προς τον Κ. Μητσοτάκη για την από κοινού κατοχή της ΠΓΔΜ με
στρατιωτικά μέσα, επίσπευσε την παρέμβαση των ΗΠΑ και κατάστησε περισσότερο επιτακτική μια
πολιτική λύση στο ζήτημα της αναγνώρισης της ΠΓΔΜ.
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2.2

Από τις παλινωδίες της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην ενδιάμεση

συμφωνία της Νέας Υόρκης
Η μεγάλη χρονική διάρκεια της αποχής από την ενασχόληση με το
μακεδονικό ζήτημα, προκάλεσε ισχυρές αναταράξεις στην ελληνική πολιτική των
αρχών της δεκαετίας του 1990. Επιπρόσθετα, η πάγια θέση των ελληνικών
κυβερνήσεων μετά τον Β’ ΠΠ περί μη ύπαρξης μακεδονικού ζητήματος σε
συνδυασμό με τις κοσμογονικές αλλαγές με το τέλος του ψυχρού πολέμου,
δημιούργησε ένα όχι τόσο θετικό κλίμα για τις κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας.
Απεναντίας, η ΠΓΔΜ φάνηκε περισσότερο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες και
πολυεπίπεδες αλλαγές που είχαν αρχίσει να πραγματοποιούνται με την έναρξη
διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη δημιουργία
«μακεδονικού» έθνους, γλώσσας και κατά ένα μέρος παράδοσης225 από το 1944 μέχρι
τις αρχές του 1990, έδωσαν την απαιτούμενη ώθηση στην ηγεσία της ΠΓΔΜ να
αντιμετωπίσει με περισσότερη σταθερότητα και σύμπνοια τη νέα και εξαιρετικά
δύσκολη εποχή στο περιφερειακό υποσύστημα των Βαλκανίων.
Ωστόσο, η ΠΓΔΜ μόνη της και έχοντας απέναντι την ΕΚ, ένα θεσμικό
διακυβερνητικό σχήμα κρατών226, δεν ήταν δυνατόν να πορευτεί αγνοώντας την και
εμμένοντας και αυτή στις δικές τις μαξιμαλιστικές θέσεις. Η ΕΚ συνεπικουρούμενη
και από την αμερικανική διπλωματία, άσκησε πιέσεις για διμερείς συναντήσεις ώστε
να λυθεί το συντομότερο δυνατόν ένα θέμα που άπτονταν θεμάτων ασφαλείας στα
εύθραυστα Βαλκάνια. Επιπλέον, εκμεταλλευόμενη την αστάθεια 227 των θέσεων της
ελληνικής διπλωματίας, η ΠΓΔΜ διαμέσου του προέδρου της Κ. Γκλιγκόροφ
παρουσίασε την Ελλάδα ως αδιάλλακτη δύναμη που ασκούσε την ισχύ της έναντι
ενός φανερά αδύναμου αντιπάλου228 προκαλώντας ζημία στο κύρος και τη διεθνή
εικόνα της Ελλάδας. Η αμοιβαία απροθυμία των δύο πλευρών να συμβιβαστούν και
να υποχωρήσουν από τις θέσεις τους, επιδείνωσε περαιτέρω το μεταξύ τους κλίμα και
ελάττωνε σημαντικά τις πιθανότητες εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης.

225

Μέσω της διασποράς στα ισχυρά κράτη, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της παιδείας.
Η ΕΠΣ (μετέπειτα ΚΕΠΠΑ) της ΕΚ αποτελεί ένα διεθνές καθεστώς. Περισσότερα για τον ορισμό
του διεθνούς καθεστώτος, στο: Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς σχέσεις και Μακεδονικό ζήτημα, Εκδόσεις
ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2003, σελ. 40 – 41.
227
Σε αυτή την κατάσταση συνέβαλε καθοριστικά η αντιπαλότητα και η μη υιοθέτηση κοινής
διαπραγματευτικής γραμμής στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο.
228
Γ. Καλπαδάκης, Το Μακεδονικό ζήτημα 1962 – 1995, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2012, σελ. 202
– 203.
226
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α. Η Ελληνική μαξιμαλιστική προσέγγιση εναντίον της ΠΓΔΜ και ο
αντίκτυπος στο διεθνές σύστημα
Με την άνοδο στην εξουσία του Α. Παπανδρέου μετά τη νίκη του στις
ελληνικές βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 1993, η Ελλάδα φαίνεται να
αρχίζει να σκληραίνει περισσότερο τη στάση της έναντι στην ΠΓΔΜ. Άλλωστε, η
εκλογική νίκη του Παπανδρέου είχε επενδυθεί εκτός των άλλων και στο πλαίσιο της
άσκησης μεγαλύτερων πιέσεων στην ΠΓΔΜ. Ωστόσο, η έλλειψη πολιτικού θάρρους
και η δυσκολία να ειπωθούν τα πράγματα ως έχουν229, οδήγησε και την κυβέρνηση
Παπανδρέου στην ίδια αυτή κατεύθυνση της μαξιμαλιστικής γραμμής. Η λήψη
μέτρων εμπάργκο230 το 1994 με το κλείσιμο του λιμένα της Θεσσαλονίκης απέναντι
στην ήδη εξουθενωμένη οικονομία της ΠΓΔΜ, έφερε πιο κοντά την Ελλάδα στη
μεγαλύτερη διπλωματική της ήττα μετά τον Β’ ΠΠ. Η δυσκολία παράκαμψης της
μαξιμαλιστικής εσωτερικής πολιτικής με την ταυτόχρονη προσπάθεια υιοθέτησης
μιας περισσότερο συμβιβαστικής θέσης, φανέρωνε την αδυναμία231 της Ελλάδας να
προχωρήσει περισσότερο αποφασιστικά σε μια κοινά αποδεκτή λύση.
Στη διατήρηση της μαξιμαλιστικής γραμμής και επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ
συνέβαλε και ουσιαστικά επηρέασε σημαντικά ο πρώην ΥΠΕΞ Α. Σαμαράς ο οποίος
υπερασπίστηκε περισσότερο από όλους τους πολιτικούς πρωταγωνιστές τη
μαξιμαλιστική θέση. Μια θέση που προήλθε από τον εγκλωβισμό της λαϊκής
διπλωματίας232 και που παρουσίασε την εικόνα μιας μη συνεργάσιμης Ελλάδας στο
πλαίσιο της ΕΠΣ. Η φήμη της Ελλάδας233, παράγοντας μη μετρήσιμος αλλά
εξαιρετικά σημαντικός στο πλαίσιο των δυναμικών σχέσεων που αναπτύσσονται
μεταξύ των κρατών στην ΕΠΣ και στο διεθνές περιβάλλον, υποχώρησε και η χώρα

229

Ο.π. σελ. 201.
Το εμπάργκο αυτό προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή εναντίον της Ελλάδας, αν και δεν ήταν
καθολικό. Φάρμακα και διατροφικά είδη πρώτης ανάγκης εξαιρέθηκαν του εμπάργκο και διήλθαν από
το λιμένα της Θεσσαλονίκης, σημείο ζωτικό για την περίκλειστη νεοπαγή δημοκρατία. Επίσης, το
εμπάργκο λειτούργησε αρνητικά και στις διμερής σχέσεις των κρατών ενώ έγινε και διακοπή του
Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στα Σκόπια.
231
Η αδυναμία αυτή προκάλεσε εσωστρέφεια και μερικό απομονωτισμό, καταστάσεις που σε καμία
περίπτωση δεν μπορούσαν να βοηθήσουν στη συνέχιση των προσπαθειών για την εξεύρεση λύσης.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε παρακμή και περιορισμός της συνεργασίας με την ΕΠΣ καθώς και με την
πολιτική ηγεσία της ΠΓΔΜ. Περισσότερα στο: Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς σχέσεις και Μακεδονικό
ζήτημα, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2003, σελ. 63.
232
Λαϊκή διπλωματία ορίζεται ως ο συνυπολογισμός της βούλησης των πολιτών που προέκυψε από τη
συμμετοχή τους στα συλλαλητήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στη χάραξη της εξωτερικής
πολιτικής και στη λήψη των αποφάσεων για τη διευθέτηση προβλημάτων στις διεθνείς σχέσεις της
χώρας με άλλα κράτη.
233
Χαρακτηρίστηκε και ως το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης.
230
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έχασε234 σημαντικά ερείσματα στον Ευρωπαϊκό χώρο. Από τη μεριά του ο Κ.
Γκλιγκόροφ, πολιτικός έμπειρος και με αυξημένες διαπραγματευτικές ικανότητες,
εξέφρασε την άποψη ότι η στάση της Ελλάδας δεν θα άλλαζε ούτε με διαφορετική
κυβέρνηση, προδικάζοντας την αρνητική και απορριπτική 235 διάθεση της (Ελλάδας)
να αποδεχθεί κάποια προτεινόμενη λύση με ταυτόχρονη ανάληψη του διεθνούς
κόστους236. Ωστόσο, και ο ίδιος παρέμενε αμετακίνητος στις θέσεις του237.
Ωστόσο, η πολιτική ευελιξία του Γκλιγκόροφ238 που κατάφερε να εντάξει
τη χώρα του στον ΟΗΕ239 με το προσωρινό όνομα ΠΓΔΜ, προκάλεσε εντάσεις στο
εσωτερικό από το εθνικιστικό κόμμα VMRO – DPMNE240, ενώ το 1995 οργανώθηκε
δολοφονική απόπειρα εναντίον του. Ο ίδιος όμως θεωρούσε μεγάλη επιτυχία την
ένταξη στα Ηνωμένα Έθνη, έστω και με το προσωρινό όνομα ΠΓΔΜ, καθώς
αντιλαμβάνονταν ότι η είσοδος στον Οργανισμό αυτό αφενός έβγαζε τη χώρα του
από την πλήρη απομόνωση και πιστοποιούσε διεθνώς την κρατική της υπόσταση,
αφετέρου εντάχθηκε σε μια ομάδα κρατών που εξέφραζε την ρεαλιστική
προσέγγιση241 τους στη διεθνή πολιτική, παρά τις εσωτερικές τριβές και αρνητικές
κριτικές που δέχθηκε από τα κόμματα στο εσωτερικό. Ωστόσο, οι αντιστάσεις του
για τη χρήση του ονόματος της Μακεδονίας δεν θα καμφθούν παρά το σκληρό
ελληνικό οικονομικό εμπάργκο, ενώ σε βάθος χρόνου και άτυπα, πολλά κράτη και
ΜΚΟ χρησιμοποιούν το όνομα Δημοκρατία της «Μακεδονίας» σε διεθνές επίπεδο.
Η ελληνική πολιτική ελίτ αντιλήφθηκε ότι όσο περνάει ο χρόνος η
υπόθεση της ΠΓΔΜ έχανε περισσότερο έδαφος, αλλά δεν υπήρχε η σχετική
234

Στο πλαίσιο της ΕΠΣ, η φήμη έχει τέτοια αυξανόμενη δυναμική που η ολοένα ζητούμενη
συνεργασία αντικατοπτρίζει την ωριμότητα και την αξιοπιστία του κράτους. Περισσότερα ο.π. σελ. 73.
235
Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
(ΙΜΜΑ), Αθήνα – Σκόπια: Η επτάχρονη συμβίωση (1995 – 2002), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003,
Α. Τζιαμπίρης, Η ενδιάμεση συμφωνία και οι προοπτικές και εξελίξεις κατά το διεθνές δίκαιο, σελ.
269.
236
Ο.π. σελ. 93.
237
Κ. Γκλιγκόροφ: «…το όνομά μας σήμαινε την ύπαρξή μας, την ταυτότητά μας», Α. Τζιαμπίρης,
Διεθνείς σχέσεις και Μακεδονικό ζήτημα, εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Αθήνα 2003, σελ. 90.
238
Ο γηραιός πολιτικός ήταν προφανώς γνώστης της realpolitic και της περιορισμένης δυναμικής του
κράτους του. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη καλών σχέσεων με τις ΗΠΑ δηλώνουν ότι γνώριζε για τις
μεγάλες πιέσεις του διεθνούς συστήματος και για το δυσβάστακτο κόστος σε περίπτωση μη
υιοθέτησης από την ΠΓΔΜ μιας εξωτερικής πολιτικής που δεν επηρεάζεται από τις εσωτερικές
εξελίξεις. Περισσότερα στο: Χ. Παπασωτηρίου, Η διεθνής πολιτική στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις
Ποιότητα, Αθήνα 2008, σελ. 107.
239
Στις 13 Απριλίου του 1993 (Απόφαση 817/1993), χωρίς το δικαίωμα ανάρτησης Σημαίας.
240
Ιδρύθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1990 και ανήλθε στην εξουσία επί αρχηγίας Γκρουέφσκι. Κόμμα
εθνικιστικό που θεωρεί ότι υπάρχουν υπόδουλα εδάφη στα γειτονικά κράτη, μετά την άνοδό του στην
εξουσία, άμβλυνε τις ακραίες και σκληρές του γραμμές και μετρίασε τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών
του αντιπάλων. Περισσότερα στο: Παρατηρητήριο Βαλκανίων FYROM, Εκδόσεις Ινστιτούτο
Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) Α. Παπανδρέου, Αθήνα 1999, σελ. 71 – 72.
241
Ο ΟΗΕ είναι η ρεαλιστική απεικόνιση των συμμαχιών και των επιρροών σε παγκόσμιο επίπεδο.
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αποφασιστικότητα242 να προχωρήσει σε διμερή ή μέσω τρίτων σε νέες
διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, οι ασφυκτικές πιέσεις που ασκούσε η αμερικανική
διπλωματία ώστε να επιλυθεί η πολύπλοκη διαμάχη, επηρέασαν σοβαρά τις δύο
πλευρές με αποτέλεσμα το 1995 στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη να καθίσουν
τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σκοπό να καταλήξουν σε κοινά
αποδεκτή λύση243. Οι επιφυλάξεις του τότε Έλληνα ΥΠΕΞ Κ. Παπούλια κάμφθηκαν
από τη στάση του Πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου ο οποίος έλαβε διαβεβαιώσεις από
τον Αμερικανό διαμεσολαβητή Υφυπουργό του Αμερικανικού ΥΠΕΞ Ρίτσαρντ
Χόλμπουργκ ότι η πλευρά της ΠΓΔΜ είναι πρόθυμη και ειλικρινής να δεχθεί
συμβιβαστικές λύσεις 244. Η εξέλιξη αυτή διευκόλυνε περισσότερο την ΠΓΔΜ, καθώς
τη βοηθούσε να βελτιώσει περαιτέρω τις διεθνείς τις σχέσεις με άλλα κράτη και να
δημιουργήσει θετικό προηγούμενο μέσα από το ασφαλές πλαίσιο της συμφωνίας
ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την υλοποίηση των τριών αξόνων της
εξωτερικής της πολιτικής: την ένταξη της στην ΕΕ, τη συνέχιση και βελτίωση των
διμερών της σχέσεων με τις ΗΠΑ και την προώθηση των σχέσεών της με τα κράτη
του περιφερειακού υποσυστήματος της χερσονήσου του Αίμου245.

β.

Η ενδιάμεση συμφωνία του 1995246 ως η αφετηρία μιας νέας εποχής

στις σχέσεις της ΠΓΔΜ με την Ελλάδα
Οι σχέσεις Ελλάδας και ΠΓΔΜ μετά την ανεξαρτητοποίηση της τελευταίας
το 1991, δεν είχαν κινηθεί στην πορεία μιας δυναμικής διαδικασίας μετασχηματισμού
έπειτα από τις έντονες αντιπαραθέσεις για την ονομασία και τα χρησιμοποιούμενα
σύμβολα της μακεδονικής δυναστείας από την ΠΓΔΜ. Οι στείρες αντιπαλότητες, η
επιβολή του οικονομικού εμπάργκο στην ΠΓΔΜ και η επικράτηση των
242

Η Ελλάδα δεν θεώρησε σε καμία περίπτωση ότι το πρόβλημα της ονομασίας θα λυνόταν με τη
χρήση της σκληρής ισχύος, αν και υπερτερούσε συντριπτικά έναντι της ΠΓΔΜ. Σε όλες τις εκφάνσεις
των διαπραγματεύσεων επικρατούσε η άποψη ότι το πρόβλημα ήταν πολιτικής φύσεως και θα λυνόταν
μόνο με διπλωματικά μέσα.
243
Είναι η Ενδιάμεση Συμφωνία της 13 Σεπτεμβρίου του 1995 που θα αναλυθεί στο επόμενο
υποκεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
244
Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς σχέσεις και Μακεδονικό ζήτημα, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2003, σελ.
100.
245
Αλβανία, Ελλάδα, Νέα Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία. Περισσότερα στο: Παρατηρητήριο
Βαλκανίων FYROM, Εκδόσεις Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) Α.
Παπανδρέου, Αθήνα 1999, σελ. 33.
246
Το πλήρες όνομά της: «Ενδιάμεση Συμφωνία Καλής Γειτονίας και Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης». Υπογράφηκε την 13 Σεπτεμβρίου του 1995 στην έδρα του ΟΗΕ. Για το κείμενο της
Συμφωνίας, στο: Χ. Ροζάκης, Πολιτικές και νομικές διαστάσεις της μεταβατικής συμφωνίας της Νέας
Υόρκης μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ, ΕΛΙΑΜΕΠ, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1996, σελ. 65 – 77.
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μαξιμαλιστικών θέσεων για τα εθνικά θέματα, δεν επέτρεψαν μέχρι το 1995 τα δύο
κράτη να αναπτύξουν τις μεταξύ τους σχέσεις σε άλλους τομείς. Ωστόσο, η
προτεινόμενη συμφωνία των Vance – Owen (14/5/1993) που αποτέλεσε τη βάση247
για την υιοθέτηση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης της ενδιάμεσης
συμφωνίας, συντάχθηκε σε περισσότερη εξελιγμένη και λεπτομερή μορφή.
Επιπρόσθετα, η παραπάνω συμφωνία διευκόλυνε σημαντικά στα δύο κράτη να
αναπτύξουν τις οικονομικές και εμπορικές τους συνδιαλλαγές σε πολύ υψηλό βαθμό,
γεγονός που ωφέλησε και τις δύο χώρες. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να δοθεί λύση
και στο σημαντικό ζήτημα του ονόματος το οποίο παρακάμφθηκε επιμελώς χάριν της
οικονομικής επιβίωσης της ΠΓΔΜ και κατ’ επέκταση της ειρήνης και της
ασφάλειας248 στην περιοχή.
Έτσι, την 13η του Σεπτέμβρη του 1995, υπογράφηκε249 η συμφωνία που
αποτέλεσε κομβικό σημείο για την ανάπτυξη, ομαλοποίηση και προσέγγιση μεταξύ
των δύο κρατών. Οι υποχωρήσεις που ικανοποίησαν την Ελλάδα αναφέρονταν στην
αφαίρεση του «Ήλιου της Βεργίνας» από τη σημαία της ΠΓΔΜ και την απόσυρση
διατυπώσεων από το Σύνταγμα της ΠΓΔΜ που αφορούσαν τις αλυτρωτικές
προθέσεις και διαθέσεις του γειτονικού κράτους εναντίον της ελληνικής επικράτειας,
συμπεριλαμβανομένου της μη ανάμειξης στις ελληνικές εσωτερικές υποθέσεις που
αφορούσαν μειονοτικά ζητήματα250.

Η ΠΓΔΜ από την πλευρά της πέτυχε την

αναγνώρισή της από την αντίπαλο Ελλάδα με την ονομασία ΠΓΔΜ, τερμάτισε το
οδυνηρό οικονομικό εμπάργκο, ενώ άνοιξαν οι δρόμοι για τη συμμετοχή και την
ένταξή της σε διεθνείς οργανισμούς251. Επίσης, από τη σκοπιά των (πολιτικών)
διεθνών σχέσεων, η Ελλάδα αντιλήφθηκε μετά τη σύναψη της συμφωνίας ότι
περαιτέρω άσκηση πιέσεων και ενίσχυση των αντιπαραθέσεων δεν θα είχαν κανένα
ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση πιθανή αστάθεια και
247

Η ενδιάμεση συμφωνία ανταποκρινόταν στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Ο.π. σελ. 34.
Η ηγεσία της ΠΓΔΜ είχε αντιληφθεί ότι η πολυεθνική της πληθυσμιακή σύνθεση είχε ανάγκη από
περισσότερη συνοχή με τον ταυτόχρονο περιορισμό της παραοικονομίας, γεγονότα που θα συνέβαλαν
στην ενίσχυση των εσωτερικών αποσταθεροποιητικών τάσεων, παράγοντες αρνητικοί για τη
σταθερότητα στην περιοχή. Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και ο εθνικισμός που αναπτύχθηκε σε μια
προσπάθεια σφυρηλάτησης της «μακεδονικής» συνείδησης και της διατήρησης της κρατικής συνοχής.
249
Οι επιλογές που προτάθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ήταν δύο: τα λεγόμενα «μικρό»
και «μεγάλο» πακέτο. Επιλέχθηκε το «μικρό» ως πλέον ευέλικτη και επωφελής λύση, καθώς η δεύτερη
επιλογή εμπεριείχε και την επίλυση του ονόματος. Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς σχέσεις και Μακεδονικό
ζήτημα, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2003, σελ. 100 – 101.
250
Περισσότερα στα Άρθρα 6 και & της Συμφωνίας. Ο.π. σελ. 196.
251
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η ΠΓΔΜ έγινε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του
ΟΑΣΕ και συμμετέχει στο πρόγραμμα της σύμπραξης για την ειρήνη (PfP: Partnership for Peace).
Περισσότερα, στο: Παρατηρητήριο Βαλκανίων FYROM, Εκδόσεις Ινστιτούτο Στρατηγικών και
Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) Α. Παπανδρέου, Αθήνα 1999, σελ. 33.
248
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κατάρρευση του γειτονικού κράτους μπορούσε να προκαλέσει ένα κρίσιμο κενό
ισχύος252 με εξαιρετικά άγνωστες συνέπειες για την επόμενη ημέρα.
Η έναρξη της εφαρμογής των συμφωνηθέντων πραγματοποιήθηκε με τη
δημιουργία Γραφείων Συνδέσμου σε επίπεδο πρέσβεων 253, που δίχως αυτή δεν ήταν
δυνατή καμία περαιτέρω ουσιαστική επαφή 254. Έτσι, επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος
σε πολλούς τομείς μεταξύ των δύο κρατών, οι κυριότεροι από τους οποίους ήταν η
Στρατιωτική Συνεργασία, η Αστυνομική Συνεργασία που αφορούσε και τη σύσταση
της Μικτής Διασυνοριακής Επιτροπής για την λεπτομερή οριοθέτηση των συνόρων, η
Αναπτυξιακή και η Περιβαλλοντική Συνεργασία 255. Ειδικότερα, οι συνεργασίες που
έλαβαν χώρα στον οικονομικό τομέα είχαν σημαντικά θετικές συνέπειες και για τα
δύο κράτη. Συγκεκριμένα, στον τομέα των εμπορικών σχέσεων η εξέλιξη ήταν ο
τετραπλασιασμός σχεδόν των συναλλαγών, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός256
ότι η Ελλάδα ήταν την περίοδο εκείνη ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της
ΠΓΔΜ. Επιπρόσθετα, η θέση της Ελλάδας ως επενδύτριας χώρας ήταν πρώτη,
αυξάνοντας μέχρι το 2001 το ρυθμό μεταβολής των ελληνικών επενδύσεων στο
ποσοστό του 223,55% ενώ και ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα βελτιώθηκε μετά
την αυξημένη ροή επισκεπτών από την ΠΓΔΜ. Τέλος, είναι εξαιρετικά σημαντικό το
γεγονός ότι η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρία της ΠΓΔΜ αγοράστηκε από την
εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια, ενώ κατασκευάστηκε αγωγός πετρελαίου που συνέδεσε
τη Θεσσαλονίκη με την πρωτεύουσα του γειτονικού κράτους, τα Σκόπια.
Αξιοσημείωτες επίσης είναι οι συνδιαλλαγές στον τραπεζικό τομέα, ενώ σύμφωνα με
δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη 257, οι ελληνικές επενδύσεις – στο
σύνολό τους – στη γείτονα χώρα έχουν δημιουργήσει 5.000 νέες θέσεις εργασίας.
Παρά τις σημαντικές αυτές οικονομικές συμφωνίες, η εξαγορά τόσο
σημαντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την
252

Η ΠΓΔΜ θεωρήθηκε από την ελληνική διπλωματία ως το τέλειο «κράτος – ανάχωμα» (buffer zone)
ενόψει πιθανών ταραχών στα βόρεια Βαλκάνια. Άλλωστε, η σύμπτωση απόψεων Ελλάδας – ΠΓΔΜ
αναφορικά με την υπόθεση του Κοσσυφοπεδίου περί της μη αλλαγής συνόρων στην ΝΑ Ευρώπη,
ενίσχυαν την παραπάνω θέση. Αναφορές έγιναν ακόμη και για έναν τρίτο Βαλκανικό πόλεμο σε
περίπτωση αστάθειας στην ΠΓΔΜ. Περισσότερα στο: Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς σχέσεις και Μακεδονικό
ζήτημα, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2003, σελ. 103 – 104.
253
Περισσότερα για τους πρέσβεις και τη διπλωματία γενικότερα, στο: Θ. Καρβουναράκης, Η τέχνη
της διπλωματίας και οι τεχνικοί της, Εκδόσεις Θυραθέν/Ιστορική βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 2013.
254
Χ. Κοντονής στο: Αθήνα – Σκόπια: Η επτάχρονη συμβίωση (1995 – 2002), Εκδόσεις Παπαζήση,
Αθήνα 2003, σελ. 72.
255
Ο.π. σελ. 76 – 86.
256
Χ. Νίκας, Αθήνα – Σκόπια: Η επτάχρονη συμβίωση (1995 – 2002), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
2004, σελ. 116 – 142.
257
Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς σχέσεις και Μακεδονικό ζήτημα, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2003, σελ.
104.
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αντιπολίτευση της ΠΓΔΜ και την αύξηση των ακραίων εθνικιστικών τάσεων258. Η
επίσημη θέση ήταν ότι οι κρίσιμες υποδομές του κράτους πωλούνται επί πινακίου
φακής στην Ελλάδα που είναι ουσιαστικά εχθρική και ανάξια χώρα. Ωστόσο, οι
αντιδράσεις αυτές δεν στάθηκαν259 ικανές να επηρεάσουν αρνητικά το ήδη θετικά
διαμορφωμένο κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών που με εξαίρεση το ονοματολογικό
ζήτημα, έδρεπαν τους καρπούς των προσπαθειών πέντε περίπου ετών. Άλλωστε, η
ειλικρινής διάθεση των δύο πλευρών για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας
στην περιοχή διαμέσου της υπογραφής της Ενδιάμεσης Συμφωνίας 260 δεν άφηναν
πολλά περιθώρια στις εσωτερικές αντιδραστικές κινήσεις ώστε να διαταράξουν τη
σημαντική προσέγγιση που είχε επιτευχθεί. Ωστόσο, η ίδια η συμφωνία που αποτελεί
μια δεσμευτική διεθνή συνθήκη, καθορίζει ότι η επίλυση του θέματος του ονόματος
θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στους
άλλους τομείς, με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων261 και σύμφωνα με το πνεύμα
των αποφάσεων 817 και 845 του 1993 του ΟΗΕ. Κατά τα επόμενα έτη της
υπογραφής της συμφωνίας, το ζήτημα του ονόματος θα συνεχίσει να επηρεάζει και να
προκαλεί αντιπαραθέσεις μεταξύ ΠΓΔΜ και Ελλάδας. Υπουργοί262 της κυβέρνησης
της ΠΓΔΜ θα συνεχίσουν την αδιάλλακτη ρητορική παρά τα οφέλη που είχε πετύχει
η υπογραφή της Συμφωνίας263 σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο. Το
διαμορφούμενο αρνητικό και καταγγελτικό 264 κλίμα άρθηκε εν μέρει από τη θέση του
προέδρου της ΠΓΔΜ Κ. Γκλιγκόροφ και τη μετριοπαθή του στάση 265 αναφορικά με
258

Ο.π. σελ. 105.
Παρατηρητήριο Βαλκανίων FYROM, Εκδόσεις Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών
Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) Α. Παπανδρέου, Αθήνα 1999, σελ. 37.
260
Άλλωστε, η Ενδιάμεση Συμφωνία αποτελεί την κορυφαία έκφραση της πολιτικής εξέλιξης στο
πεδίο του δικαίου. Περισσότερα, στο: Ν. Ζάϊκος στο: Αθήνα – Σκόπια: Η επτάχρονη συμβίωση (1995 –
2002), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003, σελ. 51.
261
Σχετικά με τους λόγους που μπορεί μια πλευρά να καταφύγει σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση
μιας διαφοράς, στο: Η. Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων, Κρίση και Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 1997, σελ. 136 – 140.
262
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των δηλώσεων του Λιούμπομιρ Φρτσκόφσκι που επέλεξε
συγκρουσιακή με την Ελλάδα τακτική.
263
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η ΠΓΔΜ εφάρμοσε ξανά μία πολιτική αδιαλλαξίας στο θέμα
του ονόματος, που θύμιζε «ψυχρό πόλεμο» όπως την προηγούμενη πενταετία (1990 – 1995). Για την
αλλαγή πολιτικής στο: Α. Τζιαμπίρης, Αθήνα – Σκόπια: Η επτάχρονη συμβίωση (1995 – 2002),
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003, σελ. 271 – 276.
264
Αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της Συμφωνίας από την ελληνική πλευρά. Πρόκειται μάλλον
για τη δημιουργία εντυπώσεων παρά για παραβίαση ή ελλιπής εφαρμογή της Συμφωνίας από την
Ελλάδα καθώς η Συμφωνία απαιτεί την καλή θέληση και προσπάθεια εφαρμογής των συμφωνηθέντων
και από τις δύο πλευρές, κάτι που φαίνεται να αγνοεί επιμελώς η πλευρά των αξιωματούχων της
ΠΓΔΜ. Τα εθνοτικά εσωτερικά προβλήματα είχαν διαδραματίσει το ρόλο τους στη συγκεκριμένη
στάση.
265
Για την άποψη ότι η Ελλάδα είναι Στρατηγικός εταίρος της ΠΓΔΜ και την αποστολή διπλωματικής
αντιπροσωπίας στην Αθήνα – όχι πάντως με διάθεση επίλυσης του ονόματος – από τον Κ.
259
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την αποφυγή απόρριψης των οικονομικών κυρίως ωφελημάτων που προέκυψαν από
τη Συμφωνία στο βωμό του ονόματος.
Ωστόσο, μπορεί η διαδικασία επίλυσης αφενός να εξαιρέθηκε από την
υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και να καθορίστηκε σαφώς να συνεχιστούν
ξεχωριστά οι προσπάθειες σε διαπραγματευτικό επίπεδο, όμως δεν σήμαινε ότι η
εφαρμογή των συμφωνηθέντων δεν επηρεαζόταν από την εκκρεμότητα του
ονόματος266. Η εκκρεμότητα αυτή συνέχισε να κατέχει σημαντική θέση στην
εσωτερική πολιτική και διπλωματία της ΠΓΔΜ από το 1995 μέχρι το ξέσπασμα της
κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο το 1999 και της ενδοδιεθνοτικής αντιπαράθεσης το 2001.
Η θέση της αδιαλλαξίας και της επιθετικής προς την Ελλάδα πολιτικής για την
ονομασία δεν έπαυσε ούτε κατά τη διάρκεια των εθνοτικών διαφορών με την
Αλβανική μειονότητα στο εσωτερικό του κράτους, ούτε και κατά τη διάρκεια της
κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο267. Ο ΥΠΕΞ Μπλάγκοι Χατζίνσκι τον Ιούνιο του 1998,
δεν άλλαξε την επικρατούσα άποψη και μάλιστα η δήλωσή του περί διπλής
ονομασίας αποτέλεσε συνέχεια και ενισχυτικό των δηλώσεων του Προέδρου Κ.
Γκλιγκόροφ, εκφράζοντας μια ασεβή προς την Ελλάδα δυνατότητα χρήσης του
ονόματος Μακεδονία για τη βόρεια επαρχία του ελληνικού κράτους268. Ουσιαστικά, ο
Χατζίνσκι προχώρησε τις επικρατούσες απόψεις του προκατόχου του και του
Προέδρου της ΠΓΔΜ περί διπλής ονομασίας και διαιώνισης της εκκρεμότητας της
προσωρινής ονομασίας ως μετατροπής της και επικράτησής της ως Δημοκρατία της
«Μακεδονίας» σε μόνιμη σε βάθος χρόνου269.
Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της ΠΓΔΜ δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη τη
χρονική διάρκεια της ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας αλλά και τον μεταβατικό
χαρακτήρα της270. Η μέχρι σήμερα ισχύ της Συμφωνίας με τους όρους που ισχύουν
Γκλιγκόροφ, στο: ο.π. σελ. 273 – 274.
266
Για τα προβλήματα που προέκυπταν στην εφαρμογή των οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών
από τη μη επίλυση του ονόματος, στο: ο.π. σελ. 271 – 272.
267
Οι φάσεις τις οποίες διήλθε η στάση αυτή, στο: ο.π. σελ. 270 – 271.
268
Ο.π. σελ. 275 – 276.
269
Η αδιαλλαξία δεν υποχώρησε ούτε μετά από την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με
την έκθεση του βουλευτή Γιοχάνες Σουόμποντα το 2000 ο οποίος χαρακτήριζε την προσωρινή
ονομασία της ΠΓΔΜ αναχρονιστική και καλούσε και τις δύο πλευρές να βρουν λύση στο ζήτημα. Ο.π.
σελ. 277 – 278.
270
Είναι γεγονός ότι ένας από τους βασικότερους σκοπούς της Συμφωνίας ήταν να προετοιμάσει το
έδαφος ώστε οι διαπραγματεύσεις για το όνομα να γίνουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Μια
ενδιάμεση μεταβατικού χαρακτήρα συμφωνία οπωσδήποτε θα αντικατασταθεί από μία μόνιμου
χαρακτήρα συμφωνία ώστε να προσφέρει βελτίωση και μεγαλύτερη σταθερότητα στις σχέσεις των δύο
κρατών και της περιοχής γενικότερα. Ωστόσο, η ΠΓΔΜ μετά το τέλος της ισχύος της που ήταν 7 έτη,
δεν προέβη σε καμία διορθωτική κίνηση, προφανώς, διότι τα οφέλη που προέκυψαν από τη Συμφωνία
κάλυπταν τις προσδοκίες των αξιωματούχων της Δημοκρατίας.
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από την υπογραφή της το 1995 αλλά και οι κατά καιρούς παραβίαση των άρθρων της
Συμφωνίας από αξιωματούχους της ΠΓΔΜ σε διάφορες αλυτρωτικές εκδηλώσεις
κυρίως της διασποράς, φανερώνουν την αδυναμία της να προβεί σε ουσιαστικές
κινήσεις για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας, παρά τις κατά καιρούς
παρασκηνιακές271 προσπάθειες ορισμένων αξιωματούχων της που βλέπουν ότι το
μέλλον της ευρωπαϊκής πορείας της ΠΓΔΜ είναι θολό χωρίς την διευθέτηση του
ζητήματος αυτού. Οι αντιδράσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από τον
λεγόμενο αλβανικό παράγοντα που αγνοείται272 συστηματικά από τις εξελίξεις που
λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και το διεθνές στερέωμα, φέρνουν την εκάστοτε
κυβέρνηση σε σοβαρά και μερικές φορές άκαμπτα διλήμματα σχετικά με το μέλλον
της νεόκοπης Δημοκρατίας. Οι κατά καιρούς εκφρασμένες απόψεις περί εδαφικών
βλέψεων της Ελλάδας εναντίον της ΠΓΔΜ με αφορμή τους όρους της Ενδιάμεσης
Συμφωνίας και η μη κατανόηση του ρόλου – κλειδί της γείτονας αυτής χώρας, δεν
επέτρεψε στην ΠΓΔΜ να διαβλέψει τον αλβανικό κίνδυνο273 αστάθειας, αλλά και ότι
θα μπορούσε – και επιβάλλονταν – να προσεγγίσει την Ελλάδα ως σύμμαχο στην
περιοχή και όχι ως αντίπαλο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με το ξέσπασμα αιματηρών
και ένοπλων επεισοδίων από τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αλβανικό Στρατό (UCK)
στο Κοσσυφοπέδιο274 και στο εσωτερικό της δύο χρόνια αργότερα.

271

Ο.π. σελ. 281.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κ. Γκλιγκόροφ ο οποίος πολύ πριν την υπογραφή της
Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995, δεν έλαβε σοβαρά υπόψη του την ύπαρξη της μεγάλης αλβανικής
μειονότητας που αποτελεί τουλάχιστο το 1/3 του πληθυσμού της ΠΓΔΜ πριν το ταξίδι του στο ΟΗΕ
για την αναγνώριση του κράτους από τα Ηνωμένα Έθνη. Περισσότερα στο: Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς
σχέσεις και Μακεδονικό ζήτημα, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2003, σελ. 96 – 98.
273
Η ελίτ του Αλβανικού πληθυσμού επέδειξε προθυμία στο να κληθεί και να συμμετάσχει σε
κυβερνητικές και πολιτικές θέσεις καθώς θεωρούσε ότι η μεγάλη Αλβανική μειονότητα δεν
εκπροσωπούνταν επαρκώς. Ωστόσο, η έξαρση του εθνικισμού στα εύθραυστα Βαλκάνια, πρόλαβαν τις
όποιες εξελίξεις και την αδράνεια της κυβέρνησης αλλά και του προέδρου Γκλιγκόροφ και του
διαδόχου του Μπόρις Τραϊκόφσκι με αποτέλεσμα το ξέσπασμα των βίαιων επεισοδίων στο
Κοσσυφοπέδιο αρχικά και στο εσωτερικό του κράτους δύο χρόνια αργότερα.
274
Οι διαφωνίες των δύο μεγαλύτερων κοινοτήτων – Σλάβων και Αλβανών – για την τήρηση της
επίσημης θέσης της ΠΓΔΜ στην υπόθεση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου και η ταύτιση των
απόψεων ΠΓΔΜ – Ελλάδας για το ίδιο θέμα, ήταν οι κύριες αιτίες ξεσπάσματος της κρίσης του 1999.
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπεται ο ρόλος της μητέρας Αλβανίας αλλά και τα προσωπικά
συμφέροντα των επικεφαλής των ένοπλων κινημάτων που τελικά δεν επέτρεψαν την υιοθέτηση κοινής
αλβανικής στάσης στο ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου – που αφορά την ανεξαρτητοποίησή του – και
ευτυχώς για την ΠΓΔΜ και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια, στις εθνοτικές συγκρούσεις στο εσωτερικό
της που θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες – με περισσότερο αλβανική σύμπνοια – να οδηγήσουν
στην απόσχιση του δυτικού τμήματος της χώρας, την πιθανή τους ενσωμάτωση στον κορμό της
Αλβανίας και στην αστάθεια της επόμενης ημέρας με απρόβλεπτες συνέπειες.
272
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3ο Κεφάλαιο: Υπέρεθνικισμός και ΠΓΔΜ
3.1

Ο υπερεθνικισμός ως κύριο όχημα επιβίωσης της ΠΓΔΜ στο διεθνές

σύστημα
Ο εθνικισμός275 και κατ’ επέκταση ο υπερεθνικισμός αποτελεί μια ιδιαίτερη
έκφανση στην πολιτική σφαίρα στο εσωτερικό των κρατών, αλλά και των διεθνών
σχέσεων, μέσα από το πρίσμα κυρίως του κονστρουκτιβισμού276 (constructivism). Ο
εθνικισμός277 γενικά έχει διττή έννοια. Αρχικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι αποτελεί
το απότοκο της δυναμικής ενός έθνους να δημιουργήσει κράτος ή ως η υπερβολή
ενός έθνους να υποστηρίζει ότι είναι «ανώτερο» από ένα άλλο. Ωστόσο, στη διεθνή
πολιτική ο εθνικισμός278 επιδέχεται περαιτέρω ερμηνειών. Η ΠΓΔΜ αποτελεί μία από
τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις που ο εθνικισμός βρήκε πρόσφορο έδαφος από
την εποχή ακόμη της ιδρύσεως της ΛΔΜ279. Οι προσπάθειες δημιουργίας έθνους,
γλώσσας και ταυτότητας στη νεοδημιουργηθείσα Τιτοϊκή δημοκρατία, συνιστούσαν
οπωσδήποτε μία έκφραση εθνικισμού280. Η δε υιοθέτηση του ονόματος «Μακεδονία»
για την ονομασία του νέου αυτού κράτους, ήταν το επιστέγασμα όχι μόνο του
εθνικιστικού χαρακτήρα των διεργασιών σύστασης έθνους και επομένως κράτους,
αλλά και των προπαγανδιστικών προθέσεων του Τίτο να πετύχει τη βιωσιμότητα και
τη συνοχή της περιοχής της νότιας Σερβίας από τις βουλγαρικές κυρίως εδαφικές
διεκδικήσεις. Ωστόσο, ο απώτερος στόχος του εθνικισμού είναι να εμπεδωθεί από

275

Για τον εθνικισμό και τη συμβολή του στην εθνογένεση, στο: Δ. Καιρίδης, Εθνικισμός, εθνοτικές
συγκρούσεις και διεθνείς σχέσεις, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2015, σελ. 23.
276
Ο κονστρουκτιβισμός (με κύριο εκφραστή τον Alexander Wendt) δεν αποτελεί θεώρηση των
διεθνών σχέσεων αλλά μια δέσμη παράλληλων κριτικών προσεγγίσεων και ιδεών που προέκυψαν από
την κριτική στο δομικό και στον κλασσικό ρεαλισμό. Ωστόσο, θεωρείται ότι στην περίπτωση της
ΠΓΔΜ είναι ίσως ο καταλληλότερος να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του κράτους που εν μέρει
επηρεάζεται από τις εσωτερικές διεργασίες της σύστασης κρατικής οντότητας καθώς υποστηρίζει ότι
αφενός οι ανθρώπινες δομές καθορίζονται από κοινές ιδέες και όχι από υλικές δυνάμεις, αφετέρου οι
ταυτότητες και τα συμφέροντα των ανθρώπων οικοδομούνται ή είναι το αποτέλεσμα των κοινών ιδεών
παρά προϊόντα της φύσης. Περισσότερα για την κριτική του κονστρουκτιβισμού στο: Η.
Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2004, σελ. 95 – 101.
277
Για τον εθνικισμό ως ιδεολογία, στο: ο.π. σελ 125.
278
Ο εθνικισμός κατά βάση είναι η συστηματική και συχνά υπερβολική αποτίμηση του τι είναι και τι
ανήκει στο έθνος. Περισσότερα για την εξέλιξη του εθνικισμού από την εμφάνιση του έθνους και
έπειτα, στο: Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στην πολιτική, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη 2017, σελ. 243.
279
Η ίδρυση της ΛΔΜ συνέπεσε με την έναρξη του διπολισμού και την μετάπτωση του εθνικισμού στο
παρασκήνιο προς αποφυγή περιφερειακών εντάσεων και πρόκλησης τοπικής και περιφερειακής
αστάθειας στα δύο μεγάλα μπλοκ των υπερδυνάμεων.
280
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κομμουνιστικός εθνικισμός.
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τους πολίτες του κράτους η συγκεκριμένη εθνική συνείδηση την οποία προκρίνει ως
το απότοκο της δημιουργίας νέου κράτους – έθνους.
Ο εθνικισμός που αναπτύχθηκε εντός της ΠΓΔΜ από συστάσεως της, έλαβε μια
περισσότερο δυναμική και συγκροτημένη μορφή μετά την πτώση του διπολικού
διεθνούς συστήματος281 όπου η Σλαβική πλειοψηφία στην προσπάθειά της να
αυτοπροσδιοριστεί ως «Μακεδονική» στο σύνολο του πληθυσμού, αγνόησε282 την
μεγαλύτερη μειονότητα – την αλβανική – από την άσκηση της πολιτικής εξουσίας,
φανερώνοντας τις προθέσεις της για τη μονοπώληση της κρατικής διακυβέρνησης 283.
Ο Κίρο Γκλιγκόροφ εισήγαγε μια εθνικιστική διάσταση 284 στην κρατική ιδεολογία,
μετατοπίζοντας την ταυτότητα των Σλάβων στην αρχαιότητα με σκοπό να
υπερισχύσει διαμέσου της πειθούς και να περιορίσει τις τάσεις αμφισβήτησης της
πρωτοκαθεδρίας των Σλάβων της ΠΓΔΜ στο εσωτερικό. Το κυριότερο, όμως,
στοιχείο αποτέλεσε η «συμβολή» του στη διπλωματική αντιπαράθεση με την Ελλάδα
πρωτίστως και σε μικρότερο βαθμό με τη Βουλγαρία στο επίπεδο των διεθνών
σχέσεων. Ωστόσο, οι διεκδικήσεις και το συνεχόμενο ενδιαφέρον της βουλγαρικής
πλευράς285 πυροδότησε μια άλλη πλευρά της εθνικιστικής αντιπαράθεσης με την
ΠΓΔΜ η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, καθιστώντας την επιβίωση της τελευταίας
ακόμα δυσχερέστερη. Η εθνικιστική όμως αντιπαράθεση με την Αλβανική
μειονότητα, αλλά και με τον λεγόμενο Αλβανικό παράγοντα στα Βαλκάνια, ήταν
εκείνη που προκάλεσε μια σειρά από σύνθετα προβλήματα στο γειτονικό

281

Είναι το πέμπτο στάδιο εμφάνισης του εθνικισμού από συστάσεως έθνους – κράτους με τη Συνθήκη
της Βεστφαλίας το 1648.
282
Αν και υπήρχαν κομματικοί φορείς που εκπροσωπούσαν την αλβανική μειονότητα, εντούτοις οι
αλβανικές ενστάσεις εδράζονται στο γεγονός της μη αναλογικής εκπροσώπησης τους καθώς σε κάθε
Σλάβο βουλευτή αντιστοιχούσαν περίπου 3.500 πολίτες ψηφοφόροι, ενώ για κάθε Αλβανό βουλευτή
περίπου 8.000 ψηφοφόροι, σύμφωνα με τα λεγόμενα του προέδρου του αλβανικού κόμματος της
Δημοκρατικής Ευημερίας Nevzat Halili σε επιστολή του στον τότε πρόεδρο της ΠΓΔΜ Κ.
Γκλιγκόροφ. Περισσότερα στο: Σ. Σφέτας – Κ. Κεντρωτής, Οι Αλβανοί των Σκοπίων, Θέματα
Εθνοτικής συνύπαρξης, Εκδόσεις ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 127.
283
Ωστόσο, οι αντιδράσεις της αλβανικής μειονότητας στις συζητήσεις για επαναπροσάρτησή της στη
Σερβία και η ισχυροποίηση του σερβικού στοιχείου, συνέβαλε σημαντικά στη διατήρησή της ως
ανεξάρτητη χώρα. Περισσότερα στο: Παρατηρητήριο Βαλκανίων FYROM, Εκδόσεις Ινστιτούτο
Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) Α. Παπανδρέου, Αθήνα 1999, σελ. 38 – 39.
284
Αυτούσια μεταφορά από το άρθρο του: Α. Τζιαμπίρης, Η εποχή του Κ. Γκλιγκόροφ και το ζήτημα
της ονομασίας, Foreign Affairs, Hellenic Edition, 23 Μαρτίου 2012.
285
Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, η
Βουλγαρία έχει αναγνωρίσει διεθνώς τη Δημοκρατία της «Μακεδονίας» αλλά δεν αναγνωρίζει τη
«μακεδονική» γλώσσα ούτε την ύπαρξη ξεχωριστού «μακεδονικού» έθνους καθώς υποστηρίζει ότι οι
Σλάβοι της ΠΓΔΜ προέρχονται από το βουλγαρικό φύλο. Στην αντίληψη των Βουλγάρων ο όρος
«Μακεδών» σημαίνει τον υποδουλωμένο Βούλγαρο. Περισσότερα: Σ. Σφέτας, Η διαμόρφωση της
Σλαβομακεδονικής ταυτότητας – Μια επώδυνη διαδικασία, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003, σελ.
281.
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Κοσσυφοπέδιο και αργότερα στο εσωτερικό της ΠΓΔΜ εξαιτίας της φερόμενης
δυναμικής που διαθέτει στις σχέσεις της με τους Σλάβους συμπολίτες τους.
α.

Η Σλαβική εμμονή στην ύπαρξη «Μακεδονικής» γλώσσας και

ταυτότητας
Ο ιδεολογικός μανδύας με τον οποίο ενδύθηκαν τα δύο μεγάλα και
αντίπαλα μπλοκ κρατών που σχηματίστηκαν με τη λήξη του Β΄ ΠΠ, αποτέλεσε για
ορισμένα κράτη εύφορο πεδίο ανάπτυξης του εθνικισμού ως παράγοντας εσωτερικής
διαμόρφωσης εθνικής συνείδησης. Η παρεμφερής ιδεολογία των ΚΚ Ελλάδας,
Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας με κοινό εκτελεστικό όργανο την Κομιντέρν ως
εργαλείο εφαρμογής των κοινών αξιών τους, φαίνεται ότι ωφέλησαν την ΠΓΔΜ όπου
οι εσωτερικές πολιτικές δυνάμεις286 βρήκαν τις ιδανικές συνθήκες να δημιουργήσουν
μετά από εντολή του Τίτο το «μακεδονικό» έθνος. Οι απόπειρες δημιουργίας
«μακεδονικής» γλώσσας 287, πολιτισμού και κυρίως ταυτότητας288 αποτέλεσαν τα
πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της σύστασης του «μακεδονικού» έθνους –
κράτους στη βάση του δικαιώματος του «Μακεδονικού» λαού για αυτοδιάθεση289.
Επιπρόσθετα, η επικάλυψη της εθνογένεσης με τον απαραίτητο ιστορικό μανδύα
νομιμοποιούσε την τεχνητή διαδικασία και ερχόταν να επιβεβαιώσει την ιστορική
πορεία και την εξέλιξη των Σλάβων της ΠΓΔΜ σε έθνος290. Ωστόσο, η διαδικασία
της δημιουργίας έθνους προκάλεσε αντιδράσεις και από την πλευρά της Βουλγαρίας
όπου το Βουλγαρικό ΚΚ προσέδωσε πολιτική και όχι ιστορική διάσταση στην έννοια
του υπό διαμόρφωση «μακεδονικού» έθνους291. Οι κατά καιρούς διεκδικήσεις και
αμφισβητήσεις της «μακεδονικής» εθνοτικής διάστασης που συγκροτήθηκε τεχνητά
286

Ως κύρια πολιτική δύναμη στη ΛΔΜ ήταν η Αντιφασιστική Συνέλευση της Λαϊκής Απελευθέρωσης
της Μακεδονίας (ASNOM) η οποία δρούσε υπό την εποπτεία του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας. Βλέπε: ο.π.,
σελ. 177. Αναφορικά με το μανιφέστο της ASNOM της 2 Αυγούστου 1944 – ημέρα/επέτειος της
βουλγαρικής εξέγερσης του Ίλιντεντ – και την φανερή εθνικιστική χροιά του, στο: Η επεκτατική
πολιτική των Σκοπίων, Συλλογή εγγράφων (1934 – 1992), Εκδόσεις ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 40
– 41.
287
Η σύσταση της νέας γλώσσας σε συνδυασμό με την παντελή απουσία παράδοσης κατάστησε
απαραίτητο τον γλωσσικό δανεισμό από τη σερβική και βουλγαρική γλώσσα. Ο.π., σελ. 183.
288
Χαρακτηριστικός ο λόγος του Τίτο για την Πέμπτη επέτειο της ΛΔΜ την 2 Αυγούστου 1949 όπου
αναφέρει τις προσπάθειες για ενοποίηση του «μακεδονικού» λαού και την αμέριστη συμπαράσταση
της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας. Περισσότερα στο: Η επεκτατική πολιτική των Σκοπίων, Συλλογή
εγγράφων (1934 – 1992), Εκδόσεις ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 60 – 61.
289
Το «κίνημα» της αυτοδιάθεσης την εποχή μετά τον Β΄ ΠΠ ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στον Τρίτο
κόσμο λόγω κυρίως της αποικιοκρατίας, γεγονός που ωφέλησε και την ΛΔΜ να συνθέσει το αφήγημα
της απελευθέρωσης και της ενοποίησης των σκλαβωμένων πατρίδων και αδελφών. Ο.π., σελ. 178.
290
Ο.π., σελ. 204.
291
Ο.π. σελ. 220.
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από το καθεστώς της Γιουγκοσλαβίας, προκαλούσε τριβές στις σχέσεις με τη
Βουλγαρία, γεγονός που συνέβαλε να ενταθούν από πλευράς Γιουγκοσλαβίας οι
προσπάθειες

δημιουργίας292

και

ωρίμανσης

του

νέου

κράτους

–

έθνους

συνεπικουρούμενο από εθνικιστικές αντιδράσεις, ως απάντηση στον βουλγαρικό
εθνικισμό και σωβινισμό293.
Στο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία της ως ΛΔΜ μέχρι την
ανεξαρτητοποίησή της το 1991, η συμπεριφορά της ΠΓΔΜ καθορίζεται από το
κρατικό διοικητικό πλαίσιο της Ομόσπονδης Γιουγκοσλαβίας. Με άλλα λόγια, η
ΠΓΔΜ δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το άναρχο του διεθνούς συστήματος, αλλά
υπόκειται σε ένα καθεστώς αλληλεξάρτησης κομμουνιστικού τύπου που εξασφαλίζει
την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του κράτους. Ο λανθάνων εθνικισμός που ανέκυψε
από την τεχνητή και αυθαίρετη απόφαση του Τίτο να προσδιορίζει τη νότια
γιουγκοσλαβική γεωγραφική περιοχή ως ΛΔ της «Μακεδονίας» και οι αλυτρωτικές
διαθέσεις που εύκολα γίνονται αντιληπτές με αναφορές σε σκλαβωμένες πατρίδες
που αποτελούν εδαφικά τμήματα της επονομαζόμενης «Μεγάλης ή Ενιαίας
Μακεδονίας», έλαβε μεγάλες διαστάσεις την επόμενη της ανεξαρτησίας της294. Το
μέγεθος και η ένταση των εθνικιστικών εξάρσεων σε διακρατικό επίπεδο ήταν
τέτοιου βαθμού που αποτέλεσε τον πυρήνα της δέσμης των προσπαθειών για την
επιβίωσή της ως Δημοκρατία της «Μακεδονίας» για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί/υποστηριχθεί ότι εξαιτίας της εξαιρετικά
περιορισμένης ισχύος295 – σκληρής και ήπιας – του νέου κράτους, οι πιέσεις του
διεθνούς συστήματος αντιμετωπίστηκαν με όχημα τον ίδιο τον εθνικισμό και με την
εμμονή των αξιωματούχων της στον ισχυρισμό περί της «μακεδονικής» τους
ταυτότητας. Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοείται η οικονομική βοήθεια της ΕΕ κατά τα
πρώτα έτη της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας296 και η μετέπειτα ελληνική εμπορική
και οικονομική συμβολή για να κρατηθούν εν ζωή τα οικονομικά μεγέθη της ΠΓΔΜ.
292

Τότε διαμορφώνεται ο σλαβικός «μακεδονικός» εθνικισμός. Περισσότερα στο: Η επεκτατική
πολιτική των Σκοπίων, Συλλογή εγγράφων (1934 – 1992), Εκδόσεις ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1993, σελ.
11.
293
Ο.π. σελ. 233.
294
Με την πτώση του διπολισμού, ο εθνικισμός επανήλθε στο προσκήνιο στα κράτη της Ανατολικής
και ΝΑ Ευρώπης, με τη μορφή του κίβδηλου πατριωτισμού και του υπερεθνικισμού – σοβινισμού,
ιδιαίτερα στην περίπτωση της ΠΓΔΜ.
295
Είναι αξιοσημείωτο ότι το οπλοστάσιο της ΠΓΔΜ την επομένη της ανεξαρτησίας της διέθετε 20
απαρχαιωμένα τυφέκια και 200 περίπου σφαίρες.
296
Στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας για την ανοικοδόμηση των Βαλκανίων. Περισσότερα για
το ποια κράτη και διεθνείς οργανισμοί συμμετέχουν και για τη δομή της λειτουργίας του, στο άρθρο
του Θ. Μαλκίδη: Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το βαλκανικό χώρο, Βαλκανικά
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Στην υιοθέτηση της εθνικιστικής στάσης από την ΠΓΔΜ συνέβαλε
σημαντικά η ανεκτική εφαρμοζόμενη πολιτική297 της Ελλάδας που θεώρησε ότι το
ζήτημα της ονομασίας της νεόκοπης Δημοκρατίας δεν ήταν δυνατό να λυθεί με τη
χρήση σκληρής ισχύος, καθώς είναι αμιγώς πολιτικό 298 και επιζήτησε ευέλικτο και
διπλωματικό χειρισμό. Ο ισχνός και στρατιωτικά απαρχαιωμένος στρατιωτικός
εξοπλισμός της ΠΓΔΜ, την κατέτασσε στην κατηγορία του κράτους – παριά (failed
state), γεγονός που την καθιστούσε περισσότερο επικίνδυνη στο βαλκανικό
περιφερειακό υποσύστημα, καθώς πιθανή κατάρρευσή της θα δημιουργούσε κενό
ισχύος με αποτέλεσμα την πρόκληση αστάθειας ως συνέπεια μιας ραγδαία
εξελισσόμενης κρίσης με άγνωστες συνέπειες.

Από την πλευρά των κρατικών

αξιωματούχων, ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Γκλιγκόροφ, αν και ήταν
μετριοπαθής πολιτικός εθνικιστής, δεν τήρησε ξεκάθαρη στάση 299 αναφορικά με την
αλλαγή της ονομασίας ως απόρροια εθνικισμού από τη στάση του300.
Και αν και σε επίσκεψή του στον ΟΗΕ με αφορμή την τελετή εισόδου της
ΠΓΔΜ – κατά παραδοχή του ιδίου – αναφέρθηκε σε μια ομάδα νεαρών για τη
σλαβική του καταγωγή, οι οποίοι ωστόσο ανέμεναν να ακούσουν ότι είναι απόγονοι
του Μ. Αλεξάνδρου, εντούτοις μια σειρά από γεγονότα και ενέργειες (σχολικά
εγχειρίδια301, μεγάλος αριθμός σε έντυπα χαρτών με αλυτρωτική απεικόνιση της
«Μεγάλης και ενοποιημένης Μακεδονίας», οι διαφορές της Ορθόδοξης Εκκλησίας
και η μη αναγνώριση της από το Πατριαρχείο, η διατήρηση του ονόματος του
Πανεπιστημίου των Σκοπίων με το όνομα των Κύριλλου και Μεθόδιου302 κλπ)
Σύμμεικτα, Εκδόσεις ΙΜΧΑ, Τεύχος 12 – 13, Θεσσαλονίκη 2001 – 2002, σελ. 278 – 282.
297
Η οποία ωστόσο, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων, κινήθηκε στο πλαίσιο του πολιτικού
ρεαλισμού, γεγονός που δεν έτυχε ανάλογης αναγνώρισης. Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς σχέσεις και
Μακεδονικό ζήτημα, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2003.
298
Ο.π. σελ. 94.
299
Ωστόσο, έχει παραδεχθεί ότι: «Αλλά αυτό που βασικά συχνά ισχυρίζομαι είναι ότι ο λαός μας έχει
έρθει στα Βαλκάνια περίπου τον 6ο – 7ο αιώνα και εμείς αισθανόμαστε ως σλαβικός λαός. Συμφώνως
δε προς αυτό, δεν υπάρχει κίνδυνος υφαρπαγής ή σφετερισμού κάποιου άλλου πολιτισμού ή
παραδόσεων. Εμείς έχουμε δικό μας πολιτισμό, γλώσσα και παράδοση». Συνέντευξη του Κ.
Γκλιγκόροφ στην εφημερίδα Αυριανή την 24η Ιανουαρίου του 1993.
300
Η προσπάθεια του Γκλιγκόροφ να καλλιεργήσει την εθνική «μακεδονική» συνείδηση με την
στοχευμένη και ελεγχόμενη με εθνικιστικά χαρακτηριστικά εκπαίδευση, την εκκλησία, το στρατό και
τη δημόσια διοίκηση, επικαλούμενος την ιστορική παράδοση, είναι πιστοποιημένο γεγονός. Βλέπε:
ο.π. σελ. 85 – 90.
301
Στο: Η επεκτατική πολιτική των Σκοπίων, Συλλογή εγγράφων (1934 – 1992), Εκδόσεις ΙΜΧΑ,
Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 68 και στο: Ε. Κωφός, Το όραμα της «Μεγάλης Μακεδονίας», Εκδόσεις
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα (ΜΜΑ), Θεσσαλονίκη 1994.
302
Είναι χαρακτηριστική η διενέργεια προπαγάνδας και επηρεασμού του εσωτερικού της ΠΓΔΜ
διαμέσου των δύο Αγίων από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ρωσίας Β. Πούτιν, προκαλώντας παράλληλα
νευρικότητα στη Βουλγαρία (που διεκδικεί την καταγωγή των Κύριλλου και Μεθόδιου) όντας μέλος
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η ρωσική προσπάθεια διείσδυσης στα Βαλκάνια διαμέσου της ΠΓΔΜ ενισχύει
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φανερώνουν την αποδοχή και τη θετική του διάθεση στην ύπαρξη του εθνικισμού ως
βασικού μοχλού επιβίωσης και ενίσχυσης των επεκτατικών βλέψεων του κράτους της
ΠΓΔΜ. Ωστόσο, οι ιστορικές καταβολές της δημιουργίας της «μακεδονικής»
ταυτότητας ή του «μακεδονισμού»303 από το καθεστώς του Τίτο, αποτέλεσε ένα
δεσμευτικό ιστορικό – πολιτικό πλαίσιο για τον ίδιο υπό το βάρος των εσωτερικών
αντιδράσεων λόγω των υποχωρήσεών του στις διαπραγματεύσεις για την είσοδο στα
Ηνωμένα Έθνη, με κύριο εκφραστή τα εθνικιστικά κόμματα304 που επιζητούσαν
περισσότερο απτά αποτελέσματα στο ζήτημα της διεθνούς αναγνώρισης με το όνομα
«Μακεδονία».
Ο εθνικισμός στην ΠΓΔΜ305 θα συνεχίσει να υφίσταται με αρκετά έντονο
ρυθμό και μετά την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας (Interim Accord), σκοπός
της οποίας ήταν η ομαλοποίηση των συνθηκών και η δημιουργία κατάλληλου
κλίματος μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα του
ονόματος. Οι δηλώσεις του Κ. Γκλιγκόροφ το 2000 αναφορικά με την υπογραφή της
Συνθήκης του Βουκουρεστίου306 το 1913, καταδεικνύει εξαιρετικά εύστοχα τη
συνέχεια των στοιχείων του εθνικισμού και του σοβινισμού307 που καλλιεργήθηκαν
και συντηρήθηκαν σε βάθος χρόνου και τα οποία εκφράστηκαν περισσότερο
εύγλωττα από την ANSOM τόσο στη διακήρυξη της ΛΔΜ όσο και σε πολλά

παράλληλα και τον εθνικισμό του γειτονικού κράτους. Περισσότερα στο άρθρο του Σ. Τζίμα, Πως
Κύριλλος και Μεθόδιος έβαλαν φωτιά στα Βαλκάνια, Καθημερινή, 19 Ιουνίου 2017.
303
Περισσότερο αναλυτικά για τις διαδικασίες «Μακεδονοποίησης» της ΛΔΜ και τον φανερά
κίβδηλο πατριωτισμό των Σκοπίων, στο: Society for Macedonian Studies/Karipis Foundation for
Macedonia & Thracian Studies, Macedonianism: FYROM’S Expansionist Designs against Greece
after the Interim Accord (1995), Ephesus Publishing.
304
Αναφορικά με την ταυτότητα των κομματικών μηχανισμών στην ΠΓΔΜ, στο: Παρατηρητήριο
Βαλκανίων FYROM, Εκδόσεις Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) Α.
Παπανδρέου, Αθήνα 1999, σελ. 71 – 80. Το κόμμα VMRO – DPMNE, αρχηγός του οποίου διατέλεσε
μέχρι πρόσφατα ο εθνικιστής και πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Νικολά Γκρουέφσκι, γνωστό ως
δημοκρατικό κόμμα «Μακεδονικής» εθνικής ενότητας, αποτελεί τον κύριο εθνικιστικό εκφραστή στην
ΠΓΔΜ. Σχετικά με το σοβινιστικό χαρακτήρα του κόμματος και τις εκλογικές του διακηρύξεις, στο: Η
επεκτατική πολιτική των Σκοπίων, Συλλογή εγγράφων (1934 – 1992), Εκδόσεις ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη
1993, σελ. 68 – 69.
305
Ο Σλαβικός εθνικισμός είχε αναλυθεί στο επίσημο έγγραφο των ΗΠΑ National Intelligence
Estimate 15/90, και είχε εκτιμηθεί από τους Αμερικανούς ειδικούς ότι ο εθνικισμός θα λάβει μια
σκληρή μορφή έναντι των γειτονικών κρατών μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Περισσότερα στο
άρθρο του Πρέσβη επί τιμή Α. Μαλλιά με τίτλο: Σύννεφα κρίσης στα Βαλκάνια, δημοσιευμένο στο
περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία (www.amynanet.gr).
306
Ο Κ. Γκλιγκόροφ θεώρησε τη Συνθήκη ως «ιστορική αδικία» που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς
του κατέστρεψε ουσιαστικά το λαό του. Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς σχέσεις και Μακεδονικό ζήτημα,
Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2003, σελ. 86 – 87.
307
Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος της ΠΓΔΜ είχε δηλώσει: «Ακόμα και τώρα [2000] επιμένω ότι
[η ακόλουθη θέση του 1943] είναι πρωταρχικής σημασίας. Η θέση για την οποία μιλάω είχε
διατυπωθεί ως εξής: ….για το λαό μας αυτό δεν θα φέρει ελευθερία και ισότητα, γιατί ο μερικώς
απελευθερωμένος λαός δεν είναι ελεύθερος». Ο.π., σελ. 87.
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μετέπειτα συνέδρια και έντυπα. Άλλωστε, τα μικρά κράτη που, όπως εύστοχα
σημείωσε ο Edward Carr, αγωνίζονται να επιβάλλουν τη συμμετοχή τους στην
κυρίαρχη ομάδα, έχουν την τάση να επικαλούνται τον εθνικισμό έναντι του
διεθνισμού των ισχυρότερων κρατών308 κατά αντιστοιχία της εσωτερικής πολιτικής
όπου η κυρίαρχη πολιτική ομάδα κάνει έκκληση για «εθνική αλληλεγγύη» ώστε να
πετύχει τους τεθέντες σκοπούς. Οι πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της ΠΓΔΜ και
ιδιαίτερα με την εκλογή του εθνικιστικού κόμματος VMRO – DPMNE309 στην
εξουσία το 2006, δείχνουν, όπως άλλωστε επιβεβαιώθηκαν και από τα γεγονότα και
τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΟΗΕ στο θέμα του
ζητήματος της ονομασίας, ότι η στρατηγική της ΠΓΔΜ στηρίζεται στην εθνικιστική
αδιαλλαξία και την εμμονή τους στη «μακεδονική» καταγωγή, μη δεχόμενη καμία
υποχώρηση και κανένα συμβιβασμό στην αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της.
Ωστόσο, η εμμονή στην αμετακίνητη θέση δεν παρέχει ευοίωνες
προοπτικές για την ολοκλήρωση310 της δημοκρατίας αυτής στο πλαίσιο της διεθνούς
συνεργασίας και ένταξής της στην ΕΕ και πολύ περισσότερο στην ενίσχυση της
ασφάλειας και σταθερότητας και της ευρύτερης περιοχής με την είσοδό της στη
Βορειοατλαντική Συμμαχία στο πλαίσιο μιας δέσμης προσπαθειών για την επίτευξη
της εξωτερικής εξισορρόπησης311. Ακόμα χειρότερα, η επιμονή στην απομόνωση και
ουσιαστικά η έμμεση απόρριψη των διεθνών δεδομένων (standards) ως άμεση
απόρροια του απομονωτισμού, καλλιεργούν τον κίνδυνο της ολοκληρωτικής
κατάρρευσης του κράτους, καθώς η επιβίωσή του στο άναρχο και ανταγωνιστικό
διεθνές σύστημα καθίσταται εξαιρετικά δύσκολή και προβληματική 312. Είναι
επομένως επιτακτική η ανάγκη να γίνει αντιληπτό από την ΠΓΔΜ ότι η αλλαγή των
θέσεων της και η σύμπλευση με περισσότερο συμβιβαστικές γραμμές στο ζήτημα του
ονόματος είναι απαραίτητα στρατηγικά στοιχεία ώστε η χώρα να κινηθεί με
308

Edward Η. Carr, Η εικοσαετής κρίση 1919 – 1939, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2000, σελ. 125.
Παρά το γεγονός ότι το 1995 επέλεξε μια Χριστιανοδημοκρατική πολιτική λόγω μη αποδοχής του
εθνικιστικού και αναθεωρητικού του χαρακτήρα, αποτελεί το κύριο πολιτικό όργανο διεκδίκησης και
προπαγάνδας στην ΠΓΔΜ. Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα αυτό είναι ο απόγονος της οργάνωσης VMRO
(Ενωμένης) που ιδρύθηκε από τις Γιουγκοσλαβικές αρχές ως το αντίπαλο δέος της αντίστοιχης
Βουλγαρικής VMRO με σκοπό τη διάλυσή της τελευταίας. Η Βουλγαρική VMRO ήταν η
επαναστατική οργάνωση που ενορχήστρωσε την ένοπλη εξέγερση του Ίλιντεντ το 1903.
310
Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2004, σελ. 435.
311
Ορίζεται η απορρέουσα από την ισορροπία της ισχύος προσπάθεια συνεργασίας των κρατών, να
συνασπίζονται απέναντι στην απειλή που προβάλλει ένα άλλο ισχυρότερο ή και ηγεμονικό κράτος.
Βλέπε: ο.π., σελ. 214.
312
Η μη προσαρμογή στις επιταγές της εποχής και η απουσία συμπόρευσης με την εξέλιξη,
«εξασφαλίζουν» την κατάρρευση του κράτους και τον αφανισμό του όπως κατέδειξε η ιστορία σε
πολλές των περιπτώσεων. Η αδυναμία της ΠΓΔΜ να αντιληφθεί τις εξελίξεις που διαδραματίζονται
στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, δημιουργεί ένα εξαιρετικά αμφίβολο μέλλον για την ύπαρξή της.
309

-62-

μεγαλύτερη ευκινησία και ταχύτητα, απαλλαγμένη από τις δεισιδαιμονίες του
παρελθόντος, στο σύγχρονο διεθνές σύστημα το οποίο εκτός των άλλων, επιβάλλει
ουσιαστικά την υιοθέτηση της real politic ως συνέπεια της ρεαλιστικής πολιτικής
θεώρησης.
β.

Σύγκρουση βουλγαρικού εθνικισμού και ΠΓΔΜ με φόντο τη

συνεργασία ΠΓΔΜ – Ελλάδας
Η ΠΓΔΜ εκτός του ζητήματος της ονομασίας με την Ελλάδα είχε και έχει
να αντιμετωπίσει επιπρόσθετα ζητήματα που αφορούσαν την κρατική της υπόσταση.
Ο πολιτισμός του νεοσύστατου κράτους – η γλώσσα, οι παραδόσεις, η ταυτότητα και
η εθνική «μακεδονική» συνείδηση – βρέθηκε αντιμέτωπος με την άρνηση της
αναγνώρισης «μακεδονικής» γλώσσας και έθνους από τη γειτονική Βουλγαρία. Αν
και ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε τη Δημοκρατία της «Μακεδονίας», η
Βουλγαρία θεώρησε και θεωρεί ότι η γλώσσα που ομιλείται στην ΠΓΔΜ αποτελεί
τμήμα ή διάλεκτο της βουλγαρικής και επομένως δεν αποτελεί – η γλώσσα –
θεμελιώδες στοιχείο για τη σύσταση του «μακεδονικού» έθνους. Οι δύο αυτοί
παράγοντες, αλλά και οι επεκτατικές βλέψεις της ΠΓΔΜ μέσω της παραχάραξης της
βουλγαρικής ιστορίας313, θα αποτελέσουν τα αγκάθια στην προσπάθεια βελτίωσης
των διμερών σχέσεων, ενώ τα στοιχεία που δείχνουν την κοινή ιστορική τους
καταγωγή, δεν έχουν καταστεί δυνατό να παραβλεφθούν με αποτέλεσμα να
προκαλούνται επιπρόσθετες δυσκολίες και παρανοήσεις στις σχέσεις τους. Επιπλέον,
οι εσωτερικές πολιτικές δυνάμεις314 αμφότερων των κρατών που αποτελούν τους
κύριους εθνικιστικούς εκπρόσωπους συνιστούν τη φωνή της αντίθεσης και της
αντιπαράθεσης στις προσπάθειες άμβλυνσης των διαφορών.
Οι διαφωνίες μεταξύ ΠΓΔΜ και Βουλγαρίας αναπόφευκτα επηρεάζουν
τις προσπάθειες επίλυσης του ονοματολογικού ζητήματος της ΠΓΔΜ με την Ελλάδα,
καθώς ο βουλγαρικός εθνικισμός αποτελεί και αυτός τροχοπέδη στις προσπάθειες
ομαλοποίησης των ιστορικών κυρίως διαφορών315 στα Βαλκάνια. Ο αντίκτυπος στις
313

Σ. Σφέτας – Κ. Κεντρωτής, Σκόπια: Σε αναζήτηση ταυτότητας και διεθνούς αναγνώρισης, Εκδόσεις
ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 23 – 24.
314
Τα εθνικιστικά κόμματα VMRO – DPMNE της ΠΓΔΜ και το «Ενωμένοι Πατριώτες» της
Βουλγαρίας, αποτελούν τους χαρακτηριστικότερους εκπροσώπους της άκρα δεξιάς. Οι «Ενωμένοι
Πατριώτες» μάλιστα συμμετέχουν σε κυβέρνηση συνεργασίας με το κεντροδεξιό φιλοευρωπαϊκό
GERB, για πρώτη φορά μετά την πτώση του κομμουνισμού.
315
Το γεγονός ότι η γεωγραφική περιοχή της ΠΓΔΜ αποτελούσε τμήμα της Βουλγαρίας με τη
Συνθήκη του Αγ. Στεφάνου – η οποία δεν εφαρμόστηκε λόγω απροθυμίας των μεγάλων δυνάμεων –
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σχέσεις των τριών χωρών είναι αρνητικός, αφού ο εθνικισμός αναβιώνει παλαιές
διαφορές και το κυριότερο δεν επιτρέπει κυρίως στη Βουλγαρία και την ΠΓΔΜ να
κινηθούν σε περισσότερο μετριοπαθείς γραμμές επικοινωνίας που θα επιτρέψουν τον
εξευρωπαϊσμό της περιοχής με την εξεύρεση κοινών τόπων για ένα σταθερότερο και
ασφαλέστερο πεδίο στη βαλκανική πολιτική. Συγκεκριμένα, η βουλγαρική πολιτική
που εφαρμόζεται στις σχέσεις με την ΠΓΔΜ βασίζεται και πηγάζει από την εποχή της
Συνθήκης του Βερολίνου και της αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της316. Οι
βουλγαρικές βλέψεις στον ευρύτερο Μακεδονικό χώρο, που άρχισαν να υλοποιούνται
μετά την προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας, έλαβαν σάρκα και οστά με τη
δημιουργία εθνικής βουλγαρικής συνείδησης317

με κύρια μέσα το εκπαιδευτικό

σύστημα και την Εξαρχία. Στις σοβινιστικές προσπάθειες βουλγαροποίησης της
ευρύτερης Μακεδονίας, αντιτάχθηκε η Σερβία 318 η οποία και η ίδια εφάρμοσε
παρόμοια τακτική για τον εκσερβισμό του πληθυσμού με στόχο την αύξηση της
επιρροής της στη Μακεδονία.
Ωστόσο, η βουλγαρική εθνική συνείδηση παγιώθηκε στα μεγάλα αστικά
κέντρα και λιγότερο στην ύπαιθρο ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης των εξαρχικών
σχολείων που αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της VMRO. Ανεξάρτητα όμως από
την «επιτυχία» της Βουλγαρίας, φανερώθηκε μία φυλετικού τύπου διάσπαση στον
πληθυσμό των Σλάβων319 με αποτέλεσμα μια ομάδα διανοουμένων από την περιοχή
της σημερινής ΠΓΔΜ να διακρίνει και να προκρίνει τη δημιουργία «μακεδονικής»
συνείδησης ως την καταλληλότερη λύση στο Μακεδονικό ζήτημα320. Η προσπάθειες
ετεροπροσδιορισμού των Σλάβων και η αυτοανακήρυξή τους σε «Μακεδόνες»,
προκάλεσε την αντίδραση των Σέρβων και κυρίως των Βουλγάρων οι οποίοι
διαπίστωναν τον περαιτέρω περιορισμό της σφαίρας επιρροής τους στο βαλκανικό
και τη δημιουργία επίσημου Βουλγαρικού κράτους, δείχνει το μέγεθος της «συγγένειας» του
πολιτισμού των δύο κρατών. Η πολιτική χειραφέτηση της «Μακεδονίας» από τη μητέρα Βουλγαρία,
θα προκαλέσει τις αντιδράσεις της Βουλγαρίας, οι οποίες όμως εξασθένησαν μετά από μια σειρά
γεγονότων όπως οι Βαλκανικοί πόλεμοι καθώς και οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι στο τέλος των οποίων
ιδρύθηκε και επίσημα η ΛΔΜ.
316
Σ. Σφέτας, Η διαμόρφωση της «Σλαβομακεδονικής» ταυτότητας, μια επώδυνη διαδικασία, Εκδόσεις
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 47.
317
Ο.π. σελ. 49.
318
Η Σερβία πίστευε ότι είχε τα ίδια ιστορικά δικαιώματα όπως και η Βουλγαρία και προσπαθούσε να
δημιουργήσει σερβική εθνική συνείδηση στον πληθυσμό της ευρύτερης Μακεδονίας. Ο.π. σελ. 62.
319
Διάκριση σε Γραικομάνους, Βούλγαρους, Σερβομάνους. Ο.π. σελ. 65.
320
Η ομάδα των διανοουμένων Dedov, Misajkov, Misirkov και Cupovski που αποτελούσε τον ηγετικό
πυρήνα του «μακεδονισμού», θεωρούσε και υιοθέτησε την άποψη ότι το πρόβλημα στο Μακεδονικό
ζήτημα θα λυνόταν οριστικά με τη δημιουργία «μακεδονικής» συνείδησης ως απόρροια του σλαβικού
σεπαρατισμού – διαχωρισμού με την έννοια της απόσχισης, για την αντιμετώπιση του σερβικού και
του βουλγαρικού ανταγωνισμού για την κυριαρχία των εδαφών. Ο.π. σελ. 65 – 90.
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χώρο. Επιπρόσθετα, η Συνθήκη του Νεϊγύ και η οριστική απώλεια των εδαφών στην
ελληνική Θράκη και τη σημερινή ΠΓΔΜ θα αποτελέσουν γεγονότα που ο
βουλγαρικός εθνικισμός θα επικαλείται μέχρι σήμερα321. Η επακόλουθη δημιουργία
«μακεδονικού» κράτους εντός των ορίων της Γιουγκοσλαβίας 322 θα προκαλέσει
ένταση στις σχέσεις με τη Βουλγαρία η οποία κατά τη διάρκεια των Α΄ και Β΄ ΠΠ θα
προσπαθήσει να ανακαταλάβει τα εδάφη σε μια περιοχή που θεωρούσε ότι κατέχει
ιστορικά δικαιώματα. Ωστόσο, η Βουλγαρία αρκετά αργότερα – στη δεκαετία του
1960 – και δια στόματος του προέδρου της Zivkov ο οποίος αντιλήφθηκε τη
δυσκολία επαναπροσέγγισης των εδαφικών βουλγαρικών βλέψεων, δήλωσε ότι δεν
υπάρχει ιστορικά διαμορφωμένο «μακεδονικό» έθνος, αλλά μόνο «μακεδονική»
συνείδηση323 στη «Γιουγκοσλαβική Μακεδονία».
Μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ το 2004 και στο ΝΑΤΟ το
2007, η Βουλγαρία ακολουθεί μια περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση στις σχέσεις
της με την ΠΓΔΜ. Η Βουλγαρία δηλώνει επίσημα ότι είναι υπέρ της ένταξης της
ΠΓΔΜ στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι η
βελτίωση των σχέσεων και αποδοχή από πλευράς ΠΓΔΜ των βουλγαρικών θέσεων
περί μη ύπαρξης «μακεδονικού» έθνους, γλώσσας και πολιτισμού. Η αναφορά από
την ΠΓΔΜ περί «μακεδονικής» μειονότητας στη Μακεδονία του Πιρίν ερεθίζει τη
Βουλγαρία και προκαλεί επιπλέον προβλήματα στην προσπάθεια βελτίωσης των
μεταξύ τους σχέσεων, καθώς φανερώνει το σοβινιστικό χαρακτήρα των βλέψεων των
ιθυνόντων στην ΠΓΔΜ. Η εκλογή του Νικολά Γκρουέφσκι324 και η άνοδος του
εθνικιστικού VMRO – DPMNE στην εξουσία στη γειτονική ΠΓΔΜ στις εκλογές της
5ης Ιουλίου του 2006, επιδείνωσε την κατάσταση και ανάγκασε τη Βουλγαρία να

321

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Κασιμίρ Καρακατσάνοφ, επικεφαλής της εθνικιστικής πτέρυγας του
βουλγαρικού κοινοβουλίου και ΥΠΕΞ της βουλγαρικής κυβέρνησης στις 5 Αυγούστου του 2017, ότι η
ΠΓΔΜ θα αποτελέσει σύντομα τμήμα είτε της μεγάλης Αλβανίας ή της μεγάλης Βουλγαρίας,
φανερώνουν επεκτατικές και σοβινιστικές βλέψεις σε ένα κράτος που ανήκει στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
Επίσης, στη Βουλγαρία διαπιστώθηκαν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πριν δύο περίπου χρόνια για τη
συνθήκη του Νεϊγύ και την πολιτική των δυνάμεων που την έθεσαν σε εφαρμογή.
322
Η ένταξη των Σλάβων της ΠΓΔΜ στη Γιουγκοσλαβία και η διαφορετική σοσιαλιστική πορεία της
τελευταίας, περιχαράκωσαν και αποξένωσαν την τότε ΛΔΜ από τη διαφορετική νοοτροπία του
βουλγαρικού σοσιαλισμού. Ο.π. σελ 277.
323
Ο T. Zivkov υποστήριξε ότι το υποτιθέμενο «μακεδονικό» έθνος θεμελιώθηκε σε αντιβουλγαρική
βάση, δείγμα των προσπαθειών σεπαρατισμού των «μακεδόνων» από τη Βουλγαρία. Ο.π. σελ. 278.
324
Ήταν φανερή η ρωσική στήριξη στον Γκρουέφσκι και τις εθνικιστικές του προσεγγίσεις,
κατηγορώντας παράλληλα τη Βουλγαρία και τους παράγοντες του εξωτερικού για ενορχηστρωμένη
προσπάθεια ανατροπής του και διαμελισμού του κράτους μεταξύ Αλβανίας και Βουλγαρίας εξαιτίας
των αντιδράσεων του πρωθυπουργού να συγκαταθέσει στις πιέσεις της Δύσης. Βλέπε στο άρθρο:
Βουλγαρία: Ανεύθυνοι οι ισχυρισμοί της Ρωσίας ότι επιβουλευόμαστε την ΠΓΔΜ (Απάντηση σε
δηλώσεις Λαβρόφ), Ναυτεμπορική, 22 Μαΐου 2015.
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θεωρήσει ως λάθος κίνηση της την αναγνώριση του κράτους της ΠΓΔΜ με το
συνταγματικό του όνομα, ως Δημοκρατία της «Μακεδονίας». Το εθνικιστικό
υπόβαθρο που χαρακτηρίζει τις σχέσεις της Βουλγαρίας με την ΠΓΔΜ γίνεται
αντιληπτό και από τα βουλγαρικά πατερναλιστικά χαρακτηριστικά325 που πηγάζουν
από την πεποίθηση ότι ο πληθυσμός της ΠΓΔΜ είναι βουλγαρικής προέλευσης.
Αναφορικά με την Ελλάδα, η στάση της Βουλγαρίας προκαλεί
επιπρόσθετες δυσχέρειες. Συγκεκριμένα, ο βουλγαρικός εθνικισμός και η άρνηση
περί ύπαρξης «μακεδονικής» γλώσσας ωθεί την ΠΓΔΜ να εμμείνει με περίσσια
ένταση στις δικές τις εθνικιστικές και κατά μια έννοια επεκτατικές – αλυτρωτικές της
προσεγγίσεις, πλαισιώνοντας ένα ακόμη πιο σύνθετο πεδίο προβλημάτων,
προξενώντας αρνητικό προηγούμενο και για το ονοματολογικό 326. Η Ενδιάμεση
Συμφωνία του 1995 και η ελληνική στάση έναντι της ΠΓΔΜ με την κατακόρυφη
αύξηση των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών ίσως να αιφνιδίασε προσωρινά
τη Βουλγαρία η οποία επανεξέτασε τη στρατηγική της θέση, αλλά ο Νίκολα
Γκρουέφσκι δεν άφησε πολλά περιθώρια για μια εκ νέου σύγκλιση Βουλγαρίας –
ΠΓΔΜ. Η δε στάση της σκλήρυνε κατακόρυφα – δείγμα της αύξησης της θεσμικής
ισχύος και της διαπραγματευτικής της ικανότητας – μετά την ένταξή της Βουλγαρίας
στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, δεδομένα που η Βουλγαρία χρησιμοποιεί ώστε να ασκεί
περαιτέρω πιέσεις στην ΠΓΔΜ. Η ΠΓΔΜ διαπιστώνοντας την σταθερά αρνητική
στάση Βουλγαρίας και Ελλάδας, παραμένει ακόμη περισσότερο σταθερή και
αμετακίνητη στις θέσεις της καθώς σύμφωνα με δηλώσεις των επίσημων
αξιωματούχων της, το όνομα είναι η ίδια η ύπαρξή του «Μακεδονικού» λαού.

325

Ο κοινός εορτασμός της επετείου της εξέγερσης του Ίλιντεντ τον Ιούλιο του 2017, φανερώνει
αφενός τη σύγκλιση των παραδοσιακών απόψεων του νέου πρωθυπουργού Zoran Zaev με τον
Βούλγαρο ομόλογό του σχετικά με την κοινή καταγωγή των δύο λαών («Μας ενώνει η ιστορία»,
δήλωση του Πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ), αφετέρου δείχνει μια κίνηση καλής πρόθεσης – σε
φιλολογικό μόνο επίπεδο – από την ΠΓΔΜ αφού δεν έγινε καμία αναφορά στο ζήτημα της
«μακεδονικής» γλώσσας. Ωστόσο, οι αντιδράσεις τις αντιπολίτευσης αλλά και ιστορικών
ακαδημαϊκών (εθνικιστές του VMRO – DPMNE) στην ΠΓΔΜ ήταν έντονες ενώ ο Zaev κατηγορήθηκε
για υποχωρητικότητα και φιλοβουλγαρισμό καθώς θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη του «μακεδονικού»
έθνους. Επίσης, η έκδοση 53.000 περίπου βουλγαρικών διαβατηρίων σε πολίτες της ΠΓΔΜ – για το
οποίο έχει κατηγορηθεί από τη Σερβία – δείχνει την ευαισθησία της Βουλγαρίας αναφορικά με το θέμα
της εθνότητας. Επίσης, στο άρθρο του Αλέξανδρου Μαλλιά – Πρέσβη επί τιμή, πρώτος διπλωματικός
αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Σκόπια την περίοδο 2005-2009 – στην εφημερίδα Καθημερινή την 30
Αυγούστου του 2017 με τίτλο: «Η ΠΓΔΜ, η Βουλγαρία και εμείς».
326
Σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας www.novinite.com της 8ης Ιουνίου του 2012, η Βουλγαρία έκανε
γνωστό ότι το όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας δεν είναι αποδεκτό καθώς, όπως και στην
ελληνική περίπτωση, υποθάλπει αλυτρωτικές βλέψεις εναντίον των Βουλγαρικών εδαφών.
Περισσότερες δημοσιεύσεις για τις σκληρές αντιπαραθέσεις μεταξύ ΠΓΔΜ και Βουλγαρίας στα ΜΜΕ
των δύο κρατών, στο: Ν. Μέρτζος, Μακεδονικό: Το μήλον της έριδος Βουλγαρίας – Σκοπίων, Εταιρεία
Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ), Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 17 – 47.
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Η σύγκρουση των εθνικιστικών ρευμάτων στη βαλκανική χερσόνησο –
φαινόμενο συχνό λόγω της ύπαρξης των πολυπληθών εθνοτικών μειονοτήτων που
γεννούν το μύθο των εθνικιστικών παθών327 – προξενεί στασιμότητα και αστάθεια σε
ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη. Άμεση συνέπεια της ανώμαλης αυτής κατάστασης είναι η
απώλεια ευκαιριών συνεργασίας και βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας στην
περιοχή. Τα κράτη της Βαλκανικής είναι δέσμια των ιστορικών τους διαφορών και
ταυτόχρονα δέσμια της αβίαστης πρόκλησης ταραχών. Ο εθνικισμός δε συνάδει με
την ευρωπαϊκή πορεία και ολοκλήρωση ούτε με την ένταξη στο ΝΑΤΟ, καθώς δεν
προκρίνει το συνεργατισμό αλλά τον απομονωτισμό. Ως αποτέλεσμα, η αστάθεια
εμφανίζεται ανά τακτικά χρονικά σημεία της ιστορίας, αναβιώνοντας παράλληλα το
ανατολικό ζήτημα328 το οποίο πάντοτε ενδιαφέρει τη ρωσική διπλωματία και
εξυπηρετεί την εξωτερική της πολιτική. Ωστόσο, δεν πρέπει να διαλάθει της
προσοχής ότι η ελληνική διπλωματία συγκλίνει σε αρκετά σημεία με την αντίστοιχη
βουλγαρική για την αντιμετώπιση των διαφορών τους με την ΠΓΔΜ.
3.2 Η εκλογή Γκρουέφσκι σε συνδυασμό με τα γεγονότα του 2001 ως έκφραση
αμφισβήτησης του «μακεδονικού» έθνους από την Αλβανική μειονότητα
Μετά από μια πορεία δέκα περίπου ετών ανεξαρτησίας, η ΠΓΔΜ βρέθηκε
αντιμέτωπη και κλήθηκε να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη πρόκληση από την
ανεξαρτητοποίησή της, το αποκορύφωμα και τις συνέπειες των προσπαθειών
επίλυσης των διαφορών με την ισχυρή αλβανική μειονότητα. Σε ένα κράτος κατά
βάση πολυεθνικό – πολυεθνοτικό, ο ανταγωνισμός μεταξύ των εθνοτήτων που
διαβιούν στο εσωτερικό της ΠΓΔΜ είναι έντονος και ορισμένες φορές η όξυνση των
μεταξύ τους σχέσεων κορυφώνεται με αποτέλεσμα την πρόκληση πολιτικών κυρίως
ταραχών και κοινωνικής ανησυχίας. Η συνύπαρξη και η ομαλή τους συμβίωση με τη
Σλαβική πλειοψηφία, επηρεάζει σημαντικά τη σταθερότητα του κράτους. Στο πλαίσιο
των Σλάβο – αλβανικών σχέσεων, υπεισέρχεται δυναμικά η ιδιαίτερη – σύμφωνα με
το Διεθνές Δίκαιο – περίπτωση και το καθεστώς ανεξαρτητοποίησης του
Κοσσυφοπεδίου όπου ο αλβανικός πληθυσμός υπερέχει σημαντικά έναντι του
σερβικού στοιχείου και αποτελεί τον παράγοντα – κλειδί για τη σταθερότητα σε όλα
327

Δηλαδή της αναλλοίωτης βαλκανικής «ουσίας» παράλογων και αναπόδραστων παθών. Δ. Καιρίδης,
Εθνικισμός, εθνοτικές συγκρούσεις και διεθνείς σχέσεις, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2015, σελ. 32 – 33.
328
Ως γνωστόν, το Μακεδονικό ζήτημα είναι η παραφυάδα του Ανατολικού ζητήματος. Βλέπε:
Παρατηρητήριο Βαλκανίων FYROM, Εκδόσεις Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών
(ΙΣΤΑΜΕ) Α. Παπανδρέου, Αθήνα 1999, σελ. 33 – 34.
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τα Βαλκάνια, καθώς οι ιστορικές καταβολές των αλβανικών κοινοτήτων της ΠΓΔΜ
και του Κοσσόβου με την μητέρα Αλβανία 329 είναι εξαιρετικά ισχυρές και μπορούν
να επιδράσουν καταλυτικά τις σχέσεις της ΠΓΔΜ με τις γειτονικές χώρες.
Οι προοπτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που δημιουργήθηκαν ως το
αποτέλεσμα της σταδιακής σταθερότητας στη βαλκανική χερσόνησο με τη Σλοβενία
και την Κροατία να εντάσσονται στην ΕΕ το 2004 και το 2013 αντίστοιχα, δεν
φάνηκε να περιορίζει τις εθνικιστικές εξάρσεις στις σχέσεις Αλβανίας και ΠΓΔΜ ενώ
οι αλβανικές απειλές για την ενοποίηση όλων των Αλβανών με τη μητέρα Αλβανία
και το αβέβαιο μέλλον για τη συνοχή της ΠΓΔΜ, αποτέλεσε ένα επιπρόσθετο
εμπόδιο στη διευθέτηση του ζητήματος της ονομασίας και με την Ελλάδα. Η εκλογή
του Νίκολα Γκρουέφσκι στην πρωθυπουργία330 το 2006 και οι εθνικιστικές θέσεις
του, όξυναν περεταίρω το κλίμα στις σχέσεις των τριών χωρών, ενώ η εμμονή στην
αναγνώριση διεθνώς μόνο της «μακεδονικής» ταυτότητας και του «Μακεδονικού»
έθνους, προκάλεσε αντιδράσεις και εξέθρεψε φόβους για την επανάληψη των
ένοπλων εθνοτικών συγκρούσεων που έλαβαν χώρα το 2001. Η ένταξη της Αλβανίας
στο ΝΑΤΟ το 2009 προσέδωσε πρόσθετη δυναμική στη χάραξη της εξωτερικής
πολιτικής του αλβανικού κράτους στις σχέσεις με τα αντίστοιχα βαλκανικά κράτη,
ενώ την έθεσε σε θέση ισχύος331 στις διεκδικήσεις για τις αλβανικές μειονότητες σε
Κοσσυφοπέδιο και ΠΓΔΜ, απειλώντας μάλιστα με τη δημιουργία «μικρής ένωσης»
της Αλβανίας με την πρώην σερβική επαρχία του Κοσσόβου332 σε περίπτωση
ολιγωρίας και υπαναχώρησης της ΕΕ στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της τελευταίας.

329

Ο αλβανικός εθνικισμός γέννησε την ιδεολογία του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (του
Κοσσόβου αρχικά και στη συνέχεια εκδηλώθηκε και στην ΠΓΔΜ από τον NLA – National Liberal
Army) UCK για τη δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας. Οι ελπίδες για την ανεξαρτητοποίηση του
δυτικού τμήματος της ΠΓΔΜ όπου κυριαρχεί το αλβανικό στοιχείο εντάθηκαν μετά από την απόφαση
ενός μεγάλου μέρους της διεθνούς κοινωνίας να αναγνωρίσει την επαρχία της Ομόσπονδης
Γιουγκοσλαβίας του Κοσσυφοπεδίου ως ανεξάρτητη.
330
Η παρουσία του Γκρουέφσκι στην πρωθυπουργία για δέκα έτη (2006 – 2016) θα αφήσει ανεξίτηλα
τα σημάδια του εθνικισμού και της αντιπαράθεσης με την Αλβανία, δημιουργώντας κλίμα έντασης και
φόβου αναβίωσης των ένοπλων επεισοδίων στο εσωτερικό της ΠΓΔΜ αλλά και πρόκληση αστάθειας
στα ταλαιπωρημένα Βαλκάνια.
331
Είναι σημαντικό στοιχείο για ένα κράτος ειδικά των Βαλκανίων να αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ.
332
Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Politico, δεν
απέκλεισε τον σχηματισμό «μικρής ένωσης» μεταξύ Αλβανίας και Κοσσόβου, σε περίπτωση που η
Ε.Ε. αποφασίσει να αποσύρει το ζήτημα της ένταξης για τη μικρή χώρα, όπου είναι κυρίαρχο το
αλβανικό στοιχείο. Ωστόσο, οι διεθνείς αναλυτές υποστηρίζουν ότι τέτοιες δηλώσεις εξυπηρετούν την
εσωτερική πολιτική κατανάλωση και ίσως συνδυάζονται με την προσέλκυση της ψήφου των
εθνικιστών στις εκλογές της 25 Ιουνίου 2017 στην Αλβανία και την 11 Ιουνίου 2017 στις πρόωρες
εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο. Περισσότερα για το άρθρο: «DW: Αναβιώνει η ιδέα περί Μεγάλης
Αλβανίας;», Ναυτεμπορική, 10 Μαΐου 2017.
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α.

Ο Αλβανικός παράγοντας της ΠΓΔΜ και η επίδραση στις σχέσεις με

την Ελλάδα
Από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι αλβανικοί πληθυσμοί
που κατοικούσαν στη δυτική βαλκανική χερσόνησο επεδίωξαν την πολιτιστική και
διοικητική τους αυτονομία333. Οι κύριες εστίες τους εκτός της Αλβανίας αποτέλεσαν
το Κοσσυφοπέδιο334 και το δυτικό τμήμα της σημερινής ΠΓΔΜ που σύμφωνα με
τους εθνικιστικούς αλβανικούς κύκλους και τη θεωρία του αυτόχθονου των Αλβανών
συνθέτουν τη «Μεγάλη Αλβανία»335. Με τη λήξη του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου, η
αλβανική εδαφική έκταση αποτέλεσε πεδίο ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων
της εποχής, ενώ για τη χάραξη των συνόρων του Αλβανικού κράτους δεν λήφθηκε
σοβαρά υπόψη το εθνολογικό στοιχείο336. Επιπλέον, το γεγονός ότι από τους
Αλβανούς που κατοικούσαν στο βασίλειο των Σέρβων, έλειπαν τα συνεκτικά
στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του έθνους, είχε ως αποτέλεσμα οι πληθυσμοί
να χαρακτηριστούν ως εθνοτική ομάδα και όχι ως εθνική μειονότητα337. Η απόρριψη
των Αλβανών ως εθνική μειονότητα δεν εμπόδισε τις κοινότητες των ομοεθνών τους
στο Κοσσυφοπέδιο αρχικά και στη συνέχεια και στη δυτική ΠΓΔΜ να
δημιουργήσουν οργανώσεις για τη συγκρότηση όλων των Αλβανών σε ένα κράτος,
ενώ δεν έλειπαν οι εξεγέρσεις – ένοπλες και μη – που ήταν το αποτέλεσμα των
επιθυμιών τους για κοινωνική και πολιτική οργάνωση338.

333

Σ. Σφέτας – Κ. Κεντρωτής, Οι Αλβανοί των Σκοπίων, Θέματα Εθνοτικής συνύπαρξης, Εκδόσεις
ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 12.
334
Περί το 1700 και μετά τη μετανάστευση των Σέρβων εξαιτίας της ήττας των Τούρκων από την
αυτοκρατορία των Αψβούργων, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετακίνηση αλβανικών πληθυσμών στο
Κόσσοβο ενώ κατά τα έτη 1780 – 1840 παρατηρήθηκαν οι πρώτες αλβανικές μαζικές μετακινήσεις
στη δυτική περιφέρεια της σημερινής ΠΓΔΜ και ιδιαίτερα στις πόλεις: Κουμάνοβο, Σκόπια,
Γκόστιβαρ, Ντεμπάρ, Τέτοβο και Στρούγκα. Συμπεριλαμβανομένης της Τσαμουριάς, οι αλβανοί
εθνικιστές θεωρούν τις περιοχές αυτές αλύτρωτες πατρίδες. Το σύνολο του αλβανικού στοιχείου
αριθμούσε στις αρχές του Α΄ ΠΠ τους 161.870 έναντι 632.6290 περίπου Σλάβων. Ο.π. σελ. 14 – 16.
335
Η θεωρία του αυτόχθονου των Αλβανών αναφέρεται στον ισχυρισμό αλβανικών κύκλων
διανοουμένων και του πυρήνα του αλβανικού εθνικισμού ότι η καταγωγή των Αλβανών είναι από
τους αρχαίους Ιλλυριούς και η έννοια του αλβανικού ιστορικού χώρου ταυτίζεται με τα βιλαέτια των
Ιωαννίνων, Σκόδρας, Μοναστηρίου και Κοσσόβου. Ωστόσο, γλωσσολόγοι αμφισβητούν την καταγωγή
τους από τους Ιλλυριούς καθώς επιστημονικά δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Ο.π. σελ. 12 – 13.
336
Τα σύνορα του Αλβανικού κράτους χαράχθηκαν μετά από συμφωνία της Αυστρο – Ουγγαρίας και
της Ιταλίας – με τους Σέρβους που τους επιδικάστηκε το Κοσσυφοπέδιο – που προσπαθούσαν να
αποτρέψουν την έξοδο των Ρώσων στην Αδριατική θάλασσα με τη βοήθεια των συμμάχων τους
Σέρβων.
337
Οι Σέρβοι είχαν αντιληφθεί ότι οι Αλβανοί λόγω της ρευστής συνείδησης και των δυσχερειών
αφομοίωσης τους στο Σερβικό κράτος – λόγω της ακαταλαβίστικής για τους Σέρβους αλβανικής
γλώσσας, της μη σερβικής τους καταγωγής και της μουσουλμανικής θρησκείας – και της δυσκολίας
εκσερβισμού τους. Ο.π. σελ. 18 – 20.
338
Ο.π. σελ. 20 – 21.
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Κατά τον Β΄ ΠΠ, η Αλβανία θα αποτελέσει και πάλι πεδίο ανταγωνισμού,
καθώς οι δυνάμεις του Άξονα και ειδικά η Ιταλία διαίρεσε τη νότια Βαλκανική σε
Ιταλική και Βουλγαρική ζώνη επιρροής. Παράλληλα, η Ιταλία θα ενισχύσει την
αλβανική προπαγάνδα και τον αλυτρωτισμό που είχε αναπτυχθεί στις αρχές του
1930339, με την αλβανοποίηση του Κοσσόβου, των δυτικών τμημάτων της ΠΓΔΜ και
τμήματος του Μαυροβουνίου όπου υπερίσχυε το αλβανικό στοιχείο 340. Ωστόσο, τα
σπέρματα ανεξαρτησίας στους αλβανικούς πληθυσμούς του Κοσσυφοπεδίου και της
ΠΓΔΜ είχαν αρχίσει να καρποφορούν. Η δημιουργία του Κομμουνιστικού Κόμματος
Αλβανίας με επικεφαλής των Εμβέρ Χότζα341 και η ίδρυση στο Κόσσοβο του Γενικού
Στρατηγείου του Απελευθερωτικού Κινήματος Κοσσόβου, ήταν δείγματα της
πολιτικοποίησης του μεγαλύτερου μέρους των Αλβανών και της απόκτησης θεσμικών
μέσων διεθνούς εκπροσώπησης342. Το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας όμως καθόρισε
ουσιαστικά τη στάση των Αλβανών προδικάζοντας την πολιτική υπόστασή τους και
στο Κόσσοβο και ιδιαίτερα στη ΛΔΜ, συνιστώντας την από κοινού αντιμετώπιση του
φασισμού343 της χιτλερικής Γερμανίας. Από τη δεκαετία του 1960 και μετά όπου και
σταθεροποιείται το καθεστώς στα Βαλκάνια, η Αλβανία δε θα σταματήσει να
διεκδικεί περισσότερα δικαιώματα για τις αλβανικές μειονότητες στο εσωτερικό της
Γιουγκοσλαβίας χωρίς όμως κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα344.
Η κατάσταση των Αλβανών στη Γιουγκοσλαβία δεν θα αλλάξει σημαντικά
ούτε μετά την ανεξαρτητοποίηση της ΠΓΔΜ το 1991, όπου οι φόβοι της νεαρής
339

Κύριος εκφραστής της αλβανικής προπαγάνδας ήταν ο ΥΠΕΞ Zogu Koco Kota ενώ ο μοναδικός
πολιτικός φορέας που αναγνώριζε τους Αλβανούς ως εθνική μειονότητα ήταν το παράνομο
Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλαβίας. Ο.π. σελ. 30 – 41.
340
Έτσι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά με την επέμβαση του ξένου παράγοντα και υλοποιήθηκε η
έννοια της Μεγάλης Αλβανίας που όμως δεν έμελε να διαρκέσει για πολύ καθώς η Ιταλία – σθεναρή
υποστηρικτής της Αλβανίας στα Βαλκάνια – ηττήθηκε από τις Συμμαχικές δυνάμεις. Ο.π. σελ. 45.
341
Ο Χότζα όπως άλλωστε και ο Τίτο, καλλιέργησε μία εθνικό – κομμουνιστική ιδεολογία με σκοπό
τη μερική απομάκρυνσή του από την ΕΣΣΔ. Ωστόσο, το γεγονός της μερικής πολιτικής και
ιδεολογικής του χειραφέτησης θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην πορεία προς τη φιλελεύθερη
δημοκρατία μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς
Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2004, σελ. 134.
342
Επίσης, η ομαλοποίηση των σχέσεων Αλβανίας με τις κοινότητες της στη Γιουγκοσλαβία και η
ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων σφυρηλάτησε την ιδέα της ενότητας του Αλβανικού έθνους, γεγονός
εξαιρετικά σημαντικό για τη μετέπειτα στάση της Αλβανίας έναντι της Γιουγκοσλαβίας με αφορμή τις
αλβανικές μειονότητες. Ο.π. σελ. 50 – 53.
343
Με την ανακήρυξη της ΛΔΜ, το ΚΚΓ υποχρέωσε ουσιαστικά όλες τις εθνοτικές ομάδες και
μειονότητες να σταθούν στο πλευρό των Σλάβων εναντίον του φασισμού με αντάλλαγμα την
αναγνώρισή των μειονοτικών τους δικαιωμάτων εντός του νέου κράτους. Επιπλέον, οι Αλβανοί του
Κοσσυφοπεδίου θα αποτελέσουν την αιχμή των επαναστατικών κινημάτων για την ανεξαρτησία όλων
των Αλβανών και τον κύριο τρόπο έκφρασης της αντίδρασής τους απέναντι στους Σέρβους. Ο.π. σελ.
62.
344
Η αγνόηση των αλβανικών αιτημάτων για περισσότερες πολιτικές ελευθερίες σε συνδυασμό με τον
υποβόσκων εθνικισμό περί ενοποίησης των τμημάτων των αλβανικών περιοχών της Γιουγκοσλαβίας
με την Αλβανία, αποτέλεσαν συχνά την αιτία ταραχών και ένοπλων εξεγέρσεων. Ο.π. σελ. 83 – 101.
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δημοκρατίας για την ύπαρξη αποσχιστικών κινημάτων και την πιθανότητα διάσπασης
του κράτους θα αναδειχθεί ως το επικρατέστερο εσωτερικό της ζήτημα. Η γειτνίαση
με το Κοσσυφοπέδιο και ο ψυχισμός ως επικρατούσα αντίληψη στο εσωτερικό του
κράτους περί περικύκλωσης της από την Αλβανία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και την
Ελλάδα, θα οδηγήσει την ηγεσία της ΠΓΔΜ στην εφαρμογή σκληρής πολιτικής
εναντίον των μειονοτήτων και ειδικά της πολυπληθέστερης αλβανικής προκειμένου
να ελέγξει τη δυναμική της και τον αντίκτυπο345 των δράσεών της. Οι αξιώσεις της
Αλβανίας από την άλλη μεριά για την υποτιθέμενη αλβανική περιοχή της
Τσαμουριάς346 θα αποτελέσει όχι μόνο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλάδας και
Αλβανίας, αλλά ταυτόχρονα μια ευκαιρία σύγκλισης των πολιτικών προσεγγίσεων
της Ελλάδας με την ΠΓΔΜ για την αντιμετώπιση του κοινού αναθεωρητικού
κράτους. Αφήνοντας στο παρελθόν και στους αναλυτές την μαξιμαλιστική περίοδο
1992 – 1995, η ελληνική διπλωματία μετά την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας
του 1995 και ειδικά από τις αρχές του 2000 και μετά, αποκτά μια περισσότερο
ρεαλιστική μορφή, μια κατάσταση που πιστοποιείται από δύο σημαίνοντα γεγονότα:
την ελληνική συμβολή στην υπογραφή συμφωνίας σταθερότητας και συνεργασίας
της ΠΓΔΜ με την ΕΕ347 και τη συμμετοχή τμήματος των Ελληνικών ενόπλων
δυνάμεων στην πολυεθνική επιχείρηση «Αναγκαία Συγκομιδή» υπό την εποπτεία του
ΝΑΤΟ348.

345

Ήταν φανερή η αποτυχία της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης στο αλβανικό ζήτημα με αντίκτυπο
στην κοινή γνώμη την ανάγκη παραχώρησης προνομίων στους Αλβανούς Κοσσυφοπέδιου και ΠΓΔΜ.
Οι δυναμικές πολιτικές παρεμβάσεις του Slobodan Milosevic έφεραν ακριβώς τα αντίθετα από τα
επιθυμητά αποτελέσματα. Η αναφορά περί δημιουργίας ενός νέου Κοσσυφοπεδίου σε περίπτωση
απόσχισης των δυτικών επαρχιών, κυριαρχούσε στην εσωτερική πολιτική σκηνή της ΠΓΔΜ τα πρώτα
χρόνια της δεκαετίας του 1990. Ο.π. σελ. 101.
346
Η περίπτωση των διεκδικήσεων της Τσαμουριάς από το αλβανικό κράτος, είναι μια συνεχιζόμενη
και περιοδική «διαδικασία» που συχνά επικαλείται τις αλύτρωτες αυτές περιοχές για να συγκαλύψει
εσωτερικά δομικά προβλήματα και να στρέψει την κοινή γνώμη σε εθνικιστικά πεδία αντιπαράθεσης.
347
Πραγματοποιήθηκε την 9η Απριλίου του 2001 και υποδεικνύει καταφανώς προς την ισχυρή
αλβανική μειονότητα το δρόμο που πρέπει να πορευτεί η νεόκοπη δημοκρατία της ΠΓΔΜ πολίτες της
οποίας είναι και οι ίδιοι, παρά το γεγονός ότι οι διαμάχες στις ταραχές του 2001 συνεχίζονταν. Επίσης,
ήταν ένα ισχυρό σημάδι ότι οι μεγαλοϊδεατισμοί δεν βοηθούν προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης
των σχέσεων της μειονότητας με το επίσημο κράτος. Η ΠΓΔΜ ήταν το πρώτο κράτος της πρώην
Γιουγκοσλαβίας που σύναψε συμφωνία σταθερότητας και συνεργασίας με την ΕΕ. Περισσότερα στο:
Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς σχέσεις και Μακεδονικό ζήτημα, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2003, σελ. 122
– 127.
348
Σημαντικό ρόλο την περίοδο εκείνη διαδραμάτισε η ασυνήθιστη διακομματική συμφωνία για τις
σχέσεις της Ελλάδας με την ΠΓΔΜ. Επιπλέον, οι Νατοϊκές επιχειρήσεις (αρχικά η Επιχείρηση
Αναγκαία Συγκομιδή και η Κεχριμπαρένια Αλεπού στη συνέχεια) αποσκοπούσαν στην ομαλή
εφαρμογή της Συμφωνίας της Αχρίδας που υπογράφτηκε την 13 η Αυγούστου του 2001 και προέβλεπε
την παραχώρηση περισσότερων δικαιωμάτων και ισότιμης εκπροσώπησης της αλβανικής μειονότητας
στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Περισσότερα: www.europa.eu., Framework Agreement 13 Aug
2001.

-71-

Ωστόσο,

η

ΠΓΔΜ

θα

εμμείνει

στην

άκαμπτη

ρητορική

του

«Μακεδονισμού» και στις άκαρπες προσπάθειες διεθνούς αναγνώρισής της με το
συνταγματικό της όνομα. Η ηγεσία της ΠΓΔΜ προσκολλημένη στην εμμονή του
αλβανικού κινδύνου349 δεν ακολούθησε τη ρεαλιστική γραμμή της Αθήνας και
παρέμεινε στην άκαμπτη θέση παλαιότερων ετών αποδεικνύοντας ότι αποτελεί μέρος
του προβλήματος στην περιοχή και όχι μια κρατική οντότητα που δείχνει σημάδια για
συνεργασία και ευρύτερη συνεννόηση. Ωστόσο, αναφορικά με την περίπτωση του
Κοσσυφοπεδίου όπου κυριαρχούν οι Αλβανοί, Ελλάδα και ΠΓΔΜ ταυτίζονται, αν και
για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία350, για τη μη αναγνώριση του, γεγονός που
ερέθιζε τα Τίρανα που με τη σειρά τους επέμεναν περισσότερο επιτακτικά στις
διεκδικήσεις τους σε ΠΓΔΜ και Τσαμουριά. Επιπρόσθετα, με την υπογραφή της
Συμφωνίας της Αχρίδας, οι Αλβανοί πέτυχαν – θεωρητικά τουλάχιστον – μια
σημαντική νίκη έναντι του επίσημου κράτους της ΠΓΔΜ σχετικά με τα δικαιώματα
και την ισοτιμία των πολιτών. Δεν πρέπει, επίσης, να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι
τα αλβανικά κόμματα που εκπροσωπούν ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της
μειονότητας, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις κυβερνήσεις συνεργασίας που
σχεδόν πάντοτε αποτελούν κυβερνητικούς εταίρους προσδίδοντας την απαραίτητη
εσωτερική σταθερότητα στο κράτος. Επιπλέον, ο τουρκικός παράγοντας υπεισέρχεται
στο ζήτημα της ονομασίας ως απότοκο της προσπάθειάς να διαδραματίσει
διαμεσολαβητικό ρόλο στις διαμάχες των Αλβανών κατοίκων και της ΠΓΔΜ,
βασιζόμενος μεταξύ άλλων και στα επικαλούμενα από την ίδια την Τουρκία ιστορικά
δικαιώματα στην περιοχή των Βαλκανίων351.

349

Ο «αλβανικός κίνδυνος» συνίσταται από ένα πλήθος παραγόντων που σύμφωνα με την ΠΓΔΜ είναι
δυνατόν να συντελέσουν διασπαστικά φαινόμενα. Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε εξωτερικούς –
όπου συμπεριλαμβάνεται η διαμάχη με την Ελλάδα – και εσωτερικούς όπου κυριαρχεί η απορριπτέα
συμπεριφορά του αλβανικού πληθυσμού (μετανάστευση, υπογεννητικότητα, δραστηριότητες
παραοικονομίας, συχνά επεισόδια κλπ). Σ. Σφέτας – Κ. Κεντρωτής, Οι Αλβανοί των Σκοπίων, Θέματα
Εθνοτικής συνύπαρξης, Εκδόσεις ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 111 – 112.
350
Εκτός των καλών διμερών και παραδοσιακών σχέσεων Ελλάδας – Σερβίας, ο λόγος που η Ελλάδα
επένδυσε στη συνταύτιση των απόψεων με την ΠΓΔΜ στο ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου ήταν ότι η
αναγνώριση του τελευταίου είχε περισσότερες πιθανότητες να προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις και
αστάθεια, γεγονός που δεν συνέφερε την ΠΓΔΜ και την επιβίωσή της εξαιτίας της ισχυροποίησης του
αλβανικού παράγοντα σε όλο το περιφερειακό υποσύστημα των Βαλκανίων. Περισσότερα στο: Α.
Νταβούτογλου, Το στρατηγικό βάθος (η διεθνής θέση της Τουρκίας), Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,
σελ. 472.
351
Είναι γνωστή η παρέμβαση της Τουρκίας στο ζήτημα του ονόματος με φόντο τη διευθέτηση των
ζητημάτων διαβίωσης των Αλβανών στην ΠΓΔΜ όπου εισέρχεται ως προστάτης της πολυπληθούς
μειονότητας και των δικαιωμάτων τους που το επίσημο κράτος της ΠΓΔΜ οφείλει να παραχωρήσει.
Ο.π.. σελ.480 – 482.
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Η επιλεκτική εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας της Αχρίδας και η
υποβάθμιση της σημασίας της από τα σλαβικά κόμματα που θεωρούν ότι τα
συμφωνηθέντα θα επιτρέψουν στον αλβανικό ένοπλο και αποσχιστικό εθνικισμό να
δραστηριοποιηθεί εκ νέου, διατηρούν τη στασιμότητα και στο θέμα του ονόματος352.
Πιθανή υποχώρηση στο ονοματολογικό ζήτημα θεωρούν από τις αρχές της ΠΓΔΜ ότι
θα επηρεάσει και την αλβανική αναθεωρητικότητα, καθώς θα αποτελέσει ενδοτικό
προηγούμενο από την πλευρά των Σλάβων της ΠΓΔΜ. Η αμοιβαία καχυποψία που
επικρατεί μεταξύ των δύο κοινοτήτων οπωσδήποτε δε συμβάλει στην άμβλυνση των
διαφορών ώστε να επιτευχθεί ένα καλύτερο μέλλον, ενώ η επίκληση των Σκοπίων για
τη συχνή ανάμειξη στα εσωτερικά της ΠΓΔΜ από το μητροπολιτικό κέντρο των
Τιράνων353 δυναμιτίζουν το κλίμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διμερείς σχέσεις
με την Αλβανία. Επιπλέον, η στάση των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου κατά τα
γεγονότα της ένοπλης εξέγερσης το 1999 και η επιθυμία τους για ανεξαρτητοποίηση
από τη Σερβική επικράτεια, λήφθηκαν σοβαρά υπόψη από την κυβέρνηση των
Σκοπίων και εκφράστηκαν ανησυχίες και φόβοι για ταύτιση με την άποψη των
Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου με τη θέση των μειονοτικών Αλβανών στην ΠΓΔΜ354.
Ωστόσο, η ΠΓΔΜ πρέπει να επανέλθει εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για
την εξεύρεση λύσης στο ονοματολογικό ζήτημα. Η στάση της Ελλάδας στην ένοπλη
εσωτερική αλβανική εξέγερση του 2001 δεν είναι αρκετά πειστική ώστε να ληφθούν
τα νοήματα από την αλβανική μειονότητα να εγκαταλείψει τον εθνικισμό και τα
όπλα, μέσα με τα οποία προσπαθεί να λύσει τα ζητήματα της ισονομίας και της
ισοπολιτείας. Εάν η ίδια η ΠΓΔΜ μετριάσει τον εθνικισμό και κινηθεί σε
περισσότερο ρεαλιστική βάση, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το έμπρακτο και όχι
φιλολογικό παράδειγμα για να πετύχει μεγαλύτερη σταθερότητα τόσο στο εσωτερικό
με την αλβανική μειονότητα όσο και στις σχέσεις της με την Ελλάδα.

352

Ενώ η ελληνική εξωτερική πολιτική παρουσιάστηκε περισσότερο ευέλικτη από το 2000 και μετά,
περιλαμβανομένου το χειρισμό και τη στήριξη της ΠΓΔΜ στα σοβαρά γεγονότα της ένοπλης
ενδοεθνοτικής κρίσης, ο πρόεδρός της Κ. Γκλιγκόροφ αυτό-απομονώθηκε προσκολλημένος στις
εθνικιστικές θέσεις καταδικάζοντας την όποια προσπάθεια συμβιβασμού με την αλβανική μειονότητα.
Περισσότερα στο: Α. Τζιαμπίρης, Διεθνείς σχέσεις και Μακεδονικό ζήτημα, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ,
Αθήνα 2003, σελ. 128.
353
Σ. Σφέτας – Κ. Κεντρωτής, Οι Αλβανοί των Σκοπίων – Θέματα εθνοτικής συνύπαρξης, Εκδόσεις
ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 120.
354
Α. Τζιαμπίρης, Το θέμα της ονομασίας στην ΠΓΔΜ στο: Αθήνα – Σκόπια: Η επτάχρονη συμβίωση
(1995 – 2002), Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 279 – 281.
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Η προσέγγιση της ΠΓΔΜ στο ονοματολογικό και η άρνηση χορήγησης
περισσότερων δικαιωμάτων στην πολυπληθέστερη μειονότητά της355 – ζητήματα που
αλληλοτροφοδοτούνται – δεν συμβάλουν στην ενδυνάμωση του κράτους με βάση τη
ρεαλιστική θεώρηση. Η οικονομική κατάσταση της ΠΓΔΜ αλλά κυρίως η
αδιάλλακτη στάση που επιδεικνύει τη φέρνουν αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά
αβέβαιο μέλλον, σε μια περιοχή ιδιαίτερα ευμετάβλητη. Επιπρόσθετα, η γένεση της
δημοκρατίας αυτής συνέπεσε με τον ανασχηματισμό του διεθνούς συστήματος και
την ταυτόχρονη μεταφορά της αμερικανικής σφαίρας επιρροής και συμφερόντων
στην ΝΑ Ευρώπη και ειδικά στη χερσόνησο του Αίμου, γεγονός που είναι θετικό για
ένα κράτος που ακολουθεί τη ρεαλιστική πολιτική βασισμένη στην κατανομή ισχύος
που υφίσταται στο περιφερειακό υποσύστημα των Βαλκανίων στο πλαίσιο της
εξωτερικής εξισορρόπησης356. Ωστόσο, η αλλαγή της άσκησης της αμερικανικής
εξωτερικής πολιτικής ως μοναδικής υπερδύναμης με την επέμβαση στα εσωτερικά
των κρατών357 και ταυτόχρονα με το εθνοτικό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν και την
ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα, φανερώνει ότι υπάρχει «χώρος» για τη
δημιουργία αποσχιστικών τάσεων από μικρές εθνότητες και αδύναμα κράτη πλήρως
εξαρτημένα και προσδεμένα στο αμερικανικό άρμα358.
β.

Η Αλβανική μειονότητα ως εν δυνάμει παράγοντας στην επίλυση του

ζητήματος της ονομασίας
Η ΠΓΔΜ ως κράτος που φιλοξενεί περισσότερες από μία εθνότητες
χαρακτηρίζεται ως πολυεθνικό. Είναι ίσως το μοναδικό κράτος της ΝΑ Ευρώπης που
δεν επικρατεί με άνετη πλειοψηφία η κυρίαρχη εθνότητα των Σλάβων της ΠΓΔΜ και
επιχειρεί να αυτοπροσδιορίζεται με βάση μόνο τον εθνοτικό πληθυσμό που
πλειοψηφεί. Ωστόσο, το γεγονός της ενισχυμένης ποσόστωσης του μειοψηφικού
αλβανικού παράγοντα δηλώνει ξεκάθαρα ότι σε κάθε περίπτωση κατέχει ένα ειδικό
πολιτικό βάρος που δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί. Οι φόβοι της ΠΓΔΜ αναφορικά
355

Μπορεί να παρατηρούνται εντάσεις κατά καιρούς, ωστόσο η συμβίωσή τους χαρακτηρίζεται
ειρηνική.
356
Για την εξωτερική και την εσωτερική εξισορρόπηση των κρατών στο διεθνές σύστημα ως πιθανή
στρατηγική στο: Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2004,
σελ. 212 – 218. Ωστόσο, για την εξωτερική ενδυνάμωση – εξισορρόπηση στην περίπτωση της ΠΓΔΜ,
το ζήτημα του ονόματος διαδραματίζει εξαιρετικά σημαίνοντα ρόλο.
357
Για την αιτιολόγηση των διακυβερνητικών επεμβάσεων και ειδικά για το παράδειγμα του
Κοσσόβου στο: Γ. Σπυρόπουλος, Η ανθρωπιστική επέμβαση στις διεθνείς σχέσεις: νεότερες ερμηνείες,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000, σελ. 45 – 58.
358
Κ. Αρβανιτόπουλος – Π. Ήφαιστος, Ευρωατλαντικές σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, σελ. 157 – 159.
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με τις αποσχιστικές και αυτονομιστικές τάσεις των Αλβανών δεν φαίνεται να
επαληθεύονται, καθώς οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι ειδικά μετά το 1993
αποφεύγουν να θέσουν θέμα αυτονομίας359. Οι συνεκτικές σχέσεις των Αλβανών της
ΠΓΔΜ με εκείνους του Κοσσυφοπεδίου δεν αποτελούν ταυτόσημες περιπτώσεις,
καθώς οι πρώτοι διαβιούν σε ένα κράτος όπου από εποχής Τίτο ακόμα δεν διαθέτουν
κανένα νομικό έρεισμα για ανακήρυξη αυτονομίας. Στην ηγεσία της ΠΓΔΜ
εναπόκειται να σφυρηλατήσει το σημαντικό στοιχείο της κοινής εθνικής συνείδησης
στο σύνολο του πληθυσμού, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα στοιχεία που συνιστούν
ένα έθνος360.
Ωστόσο, στο προοίμιο του νέου Συντάγματος της χώρας που ψηφίστηκε
την 17η Νοεμβρίου του 1991, αναφέρει ότι «η Μακεδονία» εγκαθιδρύεται ως εθνικό
κράτος του «μακεδονικού λαού» το οποίο προνοεί για την ομαλή συμβίωση με τις
υπόλοιπες εθνότητες που διαβιούν στη Δημοκρατία». Ο παραγκωνισμός των πολιτών
των άλλων εθνοτήτων παρουσιάζεται μέσα από την άρνηση της παραδοχής ότι όλοι
οι πολίτες ανεξαρτήτου εθνότητας δεν είναι ίσοι. Φανερώνει επίσης το σαφές
προβάδισμα του «μακεδονικού λαού» ο οποίος διαμέσου της κυριαρχίας του και του
πρωταγωνιστικού ρόλου με τον οποίο ενδύεται από το Σύνταγμα361 προνοεί για
λοιπές εθνότητες που διαβιούν στην ΠΓΔΜ362. Ως αντίδραση, οι μειονοτικοί Αλβανοί
απείχαν του δημοψηφίσματος που αφορούσε την κυριαρχία μιας αυτόνομης ή όχι
Δημοκρατίας της «Μακεδονίας» που έλαβε χώρα την 8η Σεπτεμβρίου του 1991 και
προηγήθηκε της ψήφισης του Συντάγματος. Αντίθετα, διοργανώθηκε έτερο
δημοψήφισμα κατά το διάστημα 11 και 12 Ιανουαρίου του 1992, όπου η συντριπτική
πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε καταφατικά στο ενδεχόμενο εδαφικής και

359

Η στάση αυτή ενισχύθηκε από τη σύναψη σχέσεων Αλβανίας – ΠΓΔΜ για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της αλβανικής μειονότητας των Σκοπίων. Σ. Σφέτας – Κ. Κεντρωτής,
Οι Αλβανοί των Σκοπίων – Θέματα εθνοτικής συνύπαρξης, Εκδόσεις ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1995, σελ.
123.
360
Τα άλλα στοιχεία συγκρότησης έθνους είναι: η κοινή γλώσσα, ο κοινός πολιτισμός, η κοινή
θρησκεία και σύμφωνα με ορισμένους η κοινή φυλετική καταγωγή. Ωστόσο, το φυλετικό κριτήριο
είναι εξαιρετικά επισφαλές και επικίνδυνο. Περισσότερα στο: Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις
Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2004, σελ. 120 – 123.
361
Δεν πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός ότι το ύφος που γράφηκε το Σύνταγμα εδραιώνει τη διάκριση
μεταξύ Σλάβων και Αλβανών, εδραζόμενο σε μια επιφανειακή και ταυτόχρονα υψηλού ρίσκου επιλογή
του κοινοβουλίου της ΠΓΔΜ να αγνοήσουν ουσιαστικά την αλβανική μειονότητα από την ισοτιμία (It
was a bad Constitution). Βλέπε Α. Μαλλιάς στο Φυλλάδιο Εργασίας 79/2017 με τίτλο: The FYROM:
New government and new policies or new governments and old tactics? A view from Athens,
ELIAMEP, page 7.
362
Σ. Σφέτας – Κ. Κεντρωτής, Οι Αλβανοί των Σκοπίων – Θέματα εθνοτικής συνύπαρξης, Εκδόσεις
ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 124.
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πολιτικής αυτονόμησης363 της δυτικής περιοχής της ΠΓΔΜ όπου το αλβανόφωνο
στοιχείο υπερτερεί. Το γεγονός αυτό πόλωσε τις σχέσεις με την Αλβανία και η
ΠΓΔΜ ως αντιστάθμισμα έθεσε θέμα ύπαρξης μειονότητας «μακεδόνων» εντός της
αλβανικής επικράτειας.
Ωστόσο, η Συμφωνία της Αχρίδας που υπογράφηκε με έναρξη ισχύος την
13η Αυγούστου του 2001 υπό την αιγίδα της ΕΕ και των ΗΠΑ και μετά από κάλεσμα
του προέδρου της ΠΓΔΜ Boris Trajkovski διεθνοποιώντας έτσι το εσωτερικό
πρόβλημα της ένοπλης αλβανικής εξέγερσης, αποτέλεσε ένα πρώτο σημαντικό βήμα
αρχικά για την οριστική παύση των εχθροπραξιών μεταξύ του παράνομου αλβανικού
κινήματος και των δυνάμεων της αστυνομίας του επίσημου κράτους της ΠΓΔΜ και
στη συνέχεια την επισημοποίηση της παρέμβασης του διεθνούς παράγοντα στις δομές
της διακυβέρνησης. Ωστόσο, είχε προηγηθεί η επέμβαση του ΝΑΤΟ στο
Κοσσυφοπέδιο στο πλαίσιο διένεξης με τη Σερβία με αφορμή την παραβίαση και
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επιφέρει διεθνή ευθύνη 364. Η
Συμφωνία αυτή συνέβαλε αποφασιστικά στην αποφυγή της εμφύλιας διαμάχης που
βρισκόταν προ των πυλών της ΠΓΔΜ, ένας εμφύλιος που θα επέτρεπε την είσοδο του
άναρχου διεθνούς συστήματος στο εσωτερικό του νέου κράτους με καταστρεπτικές
συνέπειες τόσο για το ίδιο όσο και πιθανότατα για την ασφάλεια στα νότια Βαλκάνια.
Συγκεκριμένα, οι πρόνοιες365 της Συμφωνίας του 2001 για τις εθνοτικές
μειονοτικές κοινότητες και ιδιαίτερα εκείνη των Αλβανόφωνων πολιτών της
Δημοκρατίας, αποτέλεσαν παράθυρο ευκαιρίας και για την επίσημη κρατική δομή και
λειτουργία της ΠΓΔΜ. Η ισότιμη εκπροσώπηση και η μη διάκριση (4.Non –
Discrimination and Equitable Representation) μεταξύ των πολιτών του κράτους θέτει
το πλαίσιο όχι μόνο των ίσων ευκαιριών, αλλά καθορίζει την ελευθερία και το
δικαίωμα συμμετοχής στους βασικότερους θεσμούς λειτουργίας της ΠΓΔΜ. Έτσι, το
δικαίωμα συμμετοχής πολιτών από τις μειονότητες και κυρίως από την
πολυπληθέστερη αλβανική στους τομείς της δικαιοσύνης, της αστυνομίας, των
ενόπλων δυνάμεων και του δημόσιου τομέα ευρύτερα καταδεικνύουν την πρόθεση

363

Οι τάσεις αυτονόμησης των Αλβανών της μειονότητας δεν έτυχαν σοβαρής υποστήριξης και είχαν
παροδικό χαρακτήρα. Ο.π. σελ. 121 – 122.
364
Αναφορικά με την παρέμβαση στα εσωτερικά των κρατών με αφορμή την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο: Γ. Σπυρόπουλος, Η ανθρωπιστική επέμβαση στις διεθνέις σχέσεις:
Νεότερες ερμηνείες, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000, σελ. 49.
365
Είναι γεγονός ότι οι Αλβανοί πέτυχαν μεγάλη νίκη υπέρ της εκπλήρωσης των περισσότερων
δικαιωμάτων τους, τα οποία χρόνιζαν και εκφράστηκαν εντονότερα από τα γεγονότα της
προηγούμενης τουλάχιστο δεκαετίας.
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των δύο πλευρών να δεχθούν στους θεμελιώδεις πυλώνες λειτουργίας του κράτους
και εκπροσώπους από τις μειονοτικές εθνότητες. Ξεκινά κατά τον τρόπο αυτό η
δημιουργία θεσμικών υποχρεωτικών πλεγμάτων συμπεριφοράς μεταξύ των
εθνοτήτων που οδηγεί στο σχηματισμό διαφορετικού μοντέλου λειτουργίας (modus
operandi) που είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού της χώρας. Κατά
συνέπεια, είναι πιο πιθανή μια σύγκλιση εκείνων των στοιχείων των διαφορετικών
εθνοτήτων που συνιστούν την παράδοση και τη δημιουργία ενός περισσότερο
συνεκτικού εθνικού κορμού.
Εξαιρετικής σημασίας αποδεικνύεται το δικαίωμα που παραχωρήθηκε
σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης της μειονοτικής γλώσσας σε περιοχές όπου η
μειονότητες αποτελούν πάνω από το ποσοστό του 20%. Η ανάρτηση συμβόλων κατά
συγκεκριμένο τρόπο και με βάση τα καθοριζόμενα στη Συμφωνία συνιστούν
οπωσδήποτε σοβαρές παραχωρήσεις για την ελεύθερη έκφραση των πολιτών των
μειονοτικών κοινοτήτων. Σημαντικό επίσης είναι το ζήτημα της λειτουργίας του
Αλβανικού Πανεπιστημίου στο Τέτοβο, ένα αίτημα που αποτελεί τη θρυαλλίδα των
φοιτητικών κινητοποιήσεων της περιόδου των επεισοδίων366 του 1994. Η λειτουργία
του Πανεπιστημίου και η ύπαρξή του εν γένει συνάσπισε τους Αλβανούς και
εμφανίστηκαν ενωμένοι δημιουργώντας ένα ισχυρό μέτωπο εναντίον της Σλαβικής
πλειοψηφικής εθνότητας. Η κατεδάφιση του κτηρίου από τις κρατικές αρχές της
ΠΓΔΜ όξυνε περεταίρω τα πνεύματα με αποτέλεσμα την πρόκληση αιματηρών
συγκρούσεων στο Τέτοβο367. Η παράγραφος 6 της Συμφωνίας αναφορικά με την
υποχρέωση του κράτους της ΠΓΔΜ να επιτρέψει τη λειτουργία Πανεπιστημίου σε
περιοχή που η μειονότητα έχει πληθυσμό άνω του 20% επιδρά καθοριστικά στην
επίλυση όχι μόνο της λειτουργίας του αλλά και της διευθέτησης του τομέα της
εκπαίδευσης και της ομιλούμενης γλώσσας στη Δημοκρατία368.
Η συμμόρφωση της ΠΓΔΜ με τους όρους της Συμφωνίας ανακόπηκε με
την άνοδο στην εξουσία του Νίκολα Γκρουέφσκι που εκπροσωπούσε ένα
συντηρητικό – κυρίως – εθνικιστικό κομματικό μηχανισμό. Οι εθνικιστικές θέσεις
που εξέφρασε και η επιλεκτική έως αναιμική εφαρμογή των όρων της Συμφωνίας,
προκάλεσε

στασιμότητα

στην

εξέλιξη

366

των

διεργασιών

εφαρμογής

τους.

Σ. Σφέτας – Κ. Κεντρωτής, Οι Αλβανοί των Σκοπίων – Θέματα εθνοτικής συνύπαρξης, Εκδόσεις
ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 130 – 131.
367
Ο.π. σελ. 132.
368
Ωστόσο, αναγνωρίζεται η «Μακεδονική» γλώσσα ως η επίσημη του κράτους για τις διεθνείς του
σχέσεις. (6.4. The official language throughout Macedonia and in the international relations of
Macedonia is the Macedonian language) – Ohrid Framework Agreement.
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Χαρακτηριστική είναι η απουσία του ηγέτη του VMRO – DPMNE από την επέτειο
εορτασμού των δέκα χρόνων από την υπογραφή της Συμφωνίας, δείγμα υποβάθμισης
της σημασίας των πολιτικών μεταβολών που αυτή επιχείρησε να φέρει. Η ακραία
ρητορική που ο Γκρουέφσκι χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης
του, έφεραν αρκετά βήματα πίσω τη διαδικασία της σύγκλισης των εθνοτήτων που
διαβιούν στην ΠΓΔΜ, γεγονός αρνητικό για τη σταθερότητα και την ευημερία της.
Ωστόσο, πιθανή επιμονή της Ελλάδας ως κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και
κυρίως ως μια χώρα άμεσα ενδιαφερόμενη για την περιφερειακή ασφάλεια στην
περιοχή, πρέπει να στηρίξει την αλβανική μειονότητα μέσω της συνέχισης των
μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί 17 χρόνια πριν. Μια περισσότερο
αντιπροσωπευτική εθνοτικής σύνθεσης κρατική μηχανή της γειτονικής χώρας
πιθανόν να προκαλέσει και να επιφέρει απαιτήσεις από την αλβανική κατά βάση
μειονότητα για επανεξέταση μιας περισσότερο

αντιπροσωπευτικής για τη

Δημοκρατία ονομασίας369, λύνοντας παράλληλα τον γόρδιο δεσμό με την Ελλάδα και
ξεκλειδώνοντας τις διαδικασίες για την είσοδο370 στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, Οργανισμοί
ζωτικοί για την ύπαρξή και την επιβίωσή της.

369

Ωστόσο, η επίσημη θέση της αλβανικής μειονότητας δεν θέτει ενστάσεις στην ονομασία
Δημοκρατία της «Μακεδονίας». Η ελληνική διπλωματία θα μπορούσε σε επαφή με τα αλβανικά
κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, να θέσει μια ονομασία περισσότερο αντιπροσωπευτική και
αποδοτικότερη σε βάθος χρόνου και για τις δύο κοινότητες και για την επίλυση με την επίσημη
ΠΓΔΜ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ζάεφ Μπούγιαρ Οσμάνι, αλβανικής καταγωγής, που θα
επισκεφτεί την Αθήνα τον Ιανουάριο του 2018, θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό πίεσης προς τον
Ζάεφ από την ελληνική διπλωματία ώστε να εξασφαλιστούν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, με τη μη
χρήση του ελληνικού ονόματος «Μακεδονία». Πάντως, ονομασίες όπως «Βόρεια Μακεδονία» και
«Σλαβομακεδονία», δεν έγιναν αποδεκτά από τους αλβανόφωνους της ΠΓΔΜ μετά από δηλώσεις των
Αλβανών αξιωματούχων που συμμετείχαν στις κυβερνήσεις της ΠΓΔΜ.
370
Η ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ και η εξασφάλιση κοινοτικών κονδυλίων – ποσά που έχουν
δραστικά περιοριστεί – είναι η κυριότερη επιδίωξη των Αλβανών ώστε να μπορέσει η χώρα να
αντιμετωπίσει τα σοβαρά οικονομικά της προβλήματα. Από τη συνέντευξη του Καθηγητή Διεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Η. Κουσκουβέλη στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha και την
εκπομπή Alpha Ρεπορτάζ της 09 Ιανουαρίου του 2018 , με αφορμή τη συζήτηση μεταξύ Ελλάδας –
ΠΓΔΜ
με
θέμα
την
εξεύρεση
λύσης
στο
ζήτημα
της
ονομασίας
(στο
http://www.alphatv.gr/shows/informative/alphareportaz/webtv/090118)
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4ο Κεφάλαιο: Διεθνής παράγοντας και ΠΓΔΜ
4.1

Η πορεία προς τη σύνοδο κορυφής του 2008
Οι διμερείς σχέσεις ΠΓΔΜ – Ελλάδας ξεκίνησαν να βελτιώνονται όπως φάνηκε

μετά την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 σε πολλούς τομείς πλην του
ονοματολογικού ζητήματος. Άλλωστε, ο βασικός στόχος της Συμφωνίας ήταν η
ομαλοποίηση

και

η

προετοιμασία

του

κλίματος

για

τη

συνέχιση

των

διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών ώστε να λυθεί το χρόνιο ζήτημα της ονομασίας.
Ωστόσο, η αλλαγή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και η ρεαλιστικότερη
προσέγγισή της στις σχέσεις με την ΠΓΔΜ και τα Βαλκάνια γενικότερα, άνοιξαν ένα
νέο κεφάλαιο από την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και μετά και ιδιαίτερα
μετά τη στάση της Ελλάδας371 στην εσωτερική κρίση της ΠΓΔΜ. Η εκλογή του Κ.
Καραμανλή στη θέση του Πρωθυπουργού372 και η ανάληψη της ηγεσίας από τη Νέα
Δημοκρατία θα σηματοδοτήσει τη συνέχιση της ρεαλιστικής πολιτικής στην ίδια
γραμμή με τον προκάτοχό του Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη σε αντιδιαστολή με την
ΠΓΔΜ όπου με τις ΗΠΑ να την αναγνωρίζουν με το συνταγματικό της όνομα 373 από
τη μια πλευρά και την εκλογή του Νίκολα Γκρουέφσκι, αρχηγού του εθνικιστικού
VMRO – DPMNΕ δύο χρόνια αργότερα, να θυμίζει με τις αλυτρωτικής φύσεως
ενέργειές της την εποχή των πρώτων ετών της ανεξαρτησίας της.
Η εκλογή του Γκρουέφσκι ανέκοψε ουσιαστικά την πορεία εξομάλυνσης των
διαφορών που φάνηκε ότι είχε αρχίσει να διαγράφεται στις σχέσεις μεταξύ των δύο
κοινοτήτων – Σλαβικής και Αλβανόφωνης – στη βάση τη Συνθήκη της Αχρίδας και
τη θεσμοθέτηση σοβαρών μεταρρυθμίσεων από την πλευρά της κυβέρνησης της
ΠΓΔΜ, αναφορικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην επικράτεια και ιδιαίτερα
της αλβανικής αξιωματικής μειοψηφούσας. Ο Πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ
371

Η στήριξη της Ελλάδας για την εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της γειτονικής χώρας και η
τήρηση σταθερής ρεαλιστικής πολιτικής με τη μη ανάμειξη στα εσωτερικά – παροτρύνοντας και τις
άλλες γειτονικές χώρες να πράξουν το ίδιο – συνέβαλαν ώστε η ΠΓΔΜ να ανακάμψει και να επανέλθει
η ηρεμία στο εσωτερικό της και στις αντιπαραθέσεις με την αλβανόφωνη μειονότητα.
372
Η επίσημη θέση της ελληνικής διπλωματίας στη σύνοδο κορυφής στο Βουκουρέστι αναφέρει ότι
υποστηρίζει τη σύνθετη ονομασία με σαφή γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων (erga omnes).
373
Η αναγνώριση της ΠΓΔΜ από τις ΗΠΑ με το συνταγματικό της όνομα, ήταν ένα πραγματικό
«άδειασμα» από μια σύμμαχη και φίλη χώρα. Ωστόσο, τα ρεαλιστικά χαρακτηριστικά που κυριαρχούν
στο άναρχο διεθνές σύστημα και βασίζονται στο συμφέρον, πλαισιώνουν τη μονομερή αλλά ατυχή
ενέργεια των ΗΠΑ, πιθανόν ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή της ΠΓΔΜ στον πόλεμο στο Ιράκ, όπως
υποστήριξε ο αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε δηλώσεις
του στην εφημερίδα Ναυτεμπορική της 4ης Νοεμβρίου του 2004 με τίτλο: «Αναπάντεχη και ατυχής η
αμερικανική αναγνώριση της ΠΓΔΜ ως Μακεδονία».
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παρασυρόμενος από τη φανερή στήριξη374 της αμερικανικής μονοκρατορίας αφενός
και κυριαρχούμενος από φοβικά375 σύνδρομα έναντι της αλβανικής μειονότητας376,
προχώρησε στην αιφνιδιαστική αναγγελία και άμεση σχεδόν υλοποίηση του σχεδίου
«Σκόπια 2014»377 μετατρέποντας την πρωτεύουσα Σκόπια σε μια αυλή αρχέτυπων, σε
ένα αλσύλλιο αγαλμάτων που αναπαριστούν378 κυρίως τους Μακεδόνες βασιλείς και
φυσικά το Μ. Αλέξανδρο σε μια άνευ προηγουμένου χάλκευση της ιστορίας 379. Ο
αλυτρωτισμός της ΠΓΔΜ επέστρεφε δυναμικά, αγνοώντας ακόμη και τις παραινέσεις
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για εγκράτεια και περιορισμό των προκλήσεων έναντι της
Ελλάδας380 και της αλβανικής μειονότητας. Ωστόσο, η εμμονή του και η πίστη του

374

Είναι γνωστό ότι στο έδαφος της ΠΓΔΜ εδρεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο πλαίσιο
αμοιβαίας στρατιωτικής συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών με συμβαλλόμενα μέρη
τη Δημοκρατία των ΗΠΑ και τη Δημοκρατία της «Μακεδονίας».
375
Στο έργο του «Πελοποννησιακός Πόλεμος» ή απλά «ο μεγάλος πόλεμος», ο Θουκυδίδης μας
διδάσκει ότι ο παράγοντας φόβος κυριαρχεί στον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων και φυσικά πολύ
περισσότερο εκείνων που αποφασίζουν για τις τύχες των πολλών. Συγκεκριμένα, η συχνότητα
επανάληψης της λέξης φόβος ανέρχεται σε 270 φορές που δείχνει ξεκάθαρα τις φοβίες και τις
ανησυχίες των ανθρώπων για το μέλλον. Ωστόσο, στην περίπτωση της ΠΓΔΜ και του Νικολά
Γκρουέφσκι ειδικότερα, το στοιχείο της επιθυμίας συνοδευόμενο από την ελπίδα και την ύβρη
αντικατοπτρίζει πληρέστερα τη συμπεριφορά της το χρονικό διάστημα της πρώτης θητείας του έναντι
της Ελλάδας χάριν της οποίας κατάφερε και επιβίωσε τόσο στα γεγονότα του Κοσσόβου όσο και στις
εσωτερικές ένοπλες ανταρσίες του 2001. Περισσότερα για τα στοιχεία που κατακλύζουν τον άνθρωπο
στη διαδικασία λήψης απόφασης στο: Η. Κουσκουβέλης, Θεωρία απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 149.
376
Οι φόβοι της Σλαβικής κοινότητας προέρχονται από τις εκτιμήσεις για τη ραγδαία πληθυσμιακή
αύξηση των Αλβανόφωνων που από μειονότητα μπορεί να μετατραπεί σε πλειοψηφική πληθυσμιακή
ομάδα εντός της ΠΓΔΜ. Οι φόβοι αυτοί εκφράζονται συχνά από Σλάβους αξιωματούχους.
377
Το συνολικό κόστος υπολογίστηκε σε περίπου 400.000.000 ευρώ σε μια δοκιμαζόμενη και
παρακμάζουσα οικονομία ενώ ακόμη και σήμερα υπάρχουν εκθέματα που δεν έχουν τοποθετηθεί και
παραμένουν στη γραμμή αναμονής. Ο Γκρουέφσκι προχώρησε σε ένα έργο αμφιβόλου αισθητικής που
δυσαρέστησε στους πολίτες στην πλειονότητά τους ενώ προκάλεσε τους Αλβανούς που θέλησαν να
ανεγείρουν δικούς τους ήρωες αλλά και τις γειτονικές χώρες. Άρθρο το Σ. Τζίμα με τίτλο: Το
μεγαλομανές σχέδιο «Σκόπια 2014», Εφημερίδα Η Καθημερινή της 5/9/2010. Επίσης, σημαντικά
στοιχεία για το Σκόπια – 2014 στην εκπομπή «Ιστορίες» του τηλεοπτικού σταθμού πανελλήνιας
εμβέλειας ΣΚΑΪ της 21/11/2017.
378
Μεταξύ άλλων, υπάρχουν τα αγάλματα και οι προτομές των Κύριλλου και Μεθόδιου ενώ η
ανέγερση του ήρωα Γκότσε Ντέλτσεφ ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στη Βουλγαρία όπου θεωρείται
Βούλγαρος ήρωας.
379
Η πολιτική αυτή του Γκρούεφσκι έφερε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα διότι έπεισε τους
Ευρωπαίους εταίρους για το δίκαιο των Ελληνικών ισχυρισμών από τις αρχές του 1990 και την
ανεξαρτητοποίηση της ΠΓΔΜ στη βάση του ονόματος της αρχαίας Ελληνικής Μακεδονίας.
Περισσότερα στο: Σ. Σφέτας, Βαλκάνια 1913 – 2011: Εκατό χρόνια θύελλες και χίμαιρες – Προκλήσεις
και αναμορφώσεις, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 75.
380
Ιδιαίτερα η Ελλάδα στις αρχές της νέας χιλιετίας χαρακτηρίζεται από τους αξιωματούχους της
ΠΓΔΜ ως ο κυριότερος στρατηγικός εταίρος της, γεγονός που οπωσδήποτε δεν συνάδει με τις
ενέργειες του σχεδίου «Σκόπια – 2014» του Γκρουέφσκι. Βλέπε: Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής
Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ), Αθήνα – Σκόπια: Η
επτάχρονη συμβίωση (1995 – 2002), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003, Χ. Κοντονής, Οι διμερείς
σχέσεις Αθήνας – Σκοπίων και η πορεία της ΠΓΔΜ στους διεθνείς οργανισμούς, σελ. 86 – 87.
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ότι οι ΗΠΑ, που αποτελούν ηγέτιδα δύναμη του ΝΑΤΟ, θα ασκήσουν σφοδρές
πιέσεις ώστε να μην ασκήσει η Ελλάδα το δικαίωμα του βέτο381, δεν επαληθεύτηκαν.
α.

Η θέση του αμερικανικού παράγοντα στο ζήτημα της ονομασίας
Η Βαλκανική χερσόνησος αποτελούσε πεδίο ανταγωνισμού των εκάστοτε

μεγάλων δυνάμεων πολλές δεκαετίες πριν. Ο 21ος αιώνας δεν αποτελεί εξαίρεση στον
«ιστορικό κανόνα» του ανταγωνισμού στην προσπάθεια άσκησης του μεγαλύτερου
μεριδίου επιρροής και την επέκταση των ξένων συμφερόντων στην περιοχή. Η
αλλαγή που έλαβε χώρα στη δομή του διεθνούς συστήματος από το 1990 και μετά με
την ταυτόχρονη πτώση της ΕΣΣΔ, συνετέλεσε να εμφανιστούν οι ΗΠΑ ως η
μοναδική υπερδύναμη στον πλανήτη και να επεκτείνουν την περιοχή συμφερόντων
τους και στη ΝΑ Ευρώπη382. Παράλληλα, η ΕΕ383, ως το εθνοκεντρικό δημιούργημα
που θα επέφερε τη διαρκή ειρήνη που είχε οραματιστεί ο Immanuel Kant τον 18ο
αιώνα και οι μετέπειτα επίγονοί του ηγέτες, κατάφερε παρά τον φιλελεύθερο
ιδεαλισμό που την διακατέχει παραδοσιακά384, να μεταφέρει τη σταθερότητα που
επικρατεί μεταξύ των κρατών της δυτικής Ευρώπης και στη Βαλκανική
χερσόνησο385. Ωστόσο, η αδυναμία χάραξης κοινής και συνεκτικής εξωτερικής
381

«Το βέτο είναι σαν μια ασφάλεια στο ηλεκτρικό σύστημα ενός σπιτιού. Είναι καλύτερα να εκραγεί
η ασφάλεια και να σβήσουν τα φώτα παρά να καεί το σπίτι». Μια προσέγγιση του όρου βέτο, από τον
Joseph Nye στο: Ήπια Ισχύς: Το μέσο επιτυχίας στην παγκόσμια πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
2005, σελ. 272.
382
Μέχρι τότε όμως είχε προηγηθεί μια σειρά γεγονότων που ουσιαστικά «προετοίμασαν» τη ΝΑ
Ευρώπη όπως η προσπάθεια εφαρμογής των στόχων της περεστρόικα, η με άλλα λόγια προσπάθεια
εκδημοκρατισμού ενός ωστόσο εξαιρετικά συγκεντρωτικού κομμουνιστικού – σοσιαλιστικού
πολιτικού συστήματος από τον Μ. Γκορμπατσόφ. Ο προβληματισμός του νέου ΓΓ του ΚΚΣΕ περί
δυνατότητας ανταγωνισμού της Αμερικανικής οικονομίας στους εξοπλισμούς, ίσως να σήμαινε ότι
αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες κατάρρευσης της ΕΣΣΔ. Serge Berstein – Pierre Milza, Ιστορία της
Ευρώπης 3: Διάσπαση και Ανοικοδόμηση της Ευρώπης, 1919 έως σήμερα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια,
Αθήνα 1997, σελ. 285.
383
Είναι γεγονός ότι η συνομοσπονδία της ΕΕ έχει συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό των
αλυτρωτισμών στα συνήθη ύποπτα Βαλκάνια με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Βουλγαρία και
περισσότερο τη Ρουμανία που επέλεξαν την αλληλεξάρτηση για να πορευτούν στο άναρχο διεθνές
σύστημα του 21ου αιώνα. Χ. Παπασωτηρίου, Η διεθνής πολιτική στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Ποιότητα,
Αθήνα 2008, σελ. 231 – 233.
384
Ωστόσο, παρά τις έντονες εθνικιστικές τάσεις που παρουσιάστηκαν εντός της Ευρώπης – στη
Γαλλία εξαιτίας του πολέμου εναντίον στην ανεξαρτησία της Αλγερίας και στη Βρετανία λόγω
απροθυμίας να παραχωρηθεί μέρος της εθνικής κυριαρχίας – οι οποίες δεν επέτρεψαν την έναρξη των
πολιτικών διαδικασιών ενοποίησης της Ευρώπης, η στροφή στην οικονομική ολοκλήρωση με
επικεφαλής τον Ζαν Μοννέ στα τέλη του 1954, έδωσε νέα αφετηρία για την υλοποίηση της
ευρωπαϊκής ιδέας. Serge Berstein – Pierre Milza, Ιστορία της Ευρώπης 3: Διάσπαση και Ανοικοδόμηση
της Ευρώπης, 1919 έως σήμερα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σελ. 207 – 208.
385
Οι προσπάθειες εξευρωπαϊσμού όχι μόνο της ΠΓΔΜ αλλά και των λοιπών κρατών των δυτικών
Βαλκανίων συνεχίστηκαν με τη Διακήρυξη των Δυτικών Βαλκανίων, όπως φαίνεται στο δελτίο της ΕΕ
με αριθμό 11018/08, Brussels, 20 June 2008.
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πολιτικής και η ολιγωρία που επέδειξε στην αντιμετώπιση της Γιουγκοσλαβικής
κρίσης386, πρόσφεραν πολύτιμο χώρο στην αμερικανική και Νατοϊκή ενεργή
επέμβαση στην περιοχή387. Η ανάληψη διπλωματικών προσπαθειών για τη
διευθέτηση των ένοπλων συγκρούσεων στο εσωτερικό της Γιουγκοσλαβίας
αποδείχθηκαν ανεπαρκής, ενώ φάνηκε και πάλι η αναποτελεσματικότητα των
Ευρωπαίων να αποσοβήσουν τις επακολουθούμενες αιματηρές συμπλοκές. Ωστόσο,
με την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) την 9 η
Απριλίου του 2001, θεσμοποιείται η σχέση της ΕΕ με την ΠΓΔΜ, χωρίς όμως η
τελευταία να γίνει υποψήφια προς ένταξη χώρα388.
Ανεπαρκής

αποδείχθηκαν

και

οι

προσπάθειες

διευθέτησης

του

ονοματολογικού ζητήματος μεταξύ ΠΓΔΜ και Ελλάδας που αποτελεί κράτος – μέλος
της ΕΕ. Οι προσπάθειες αυτές έληξαν ουσιαστικά από το 1992 όταν ο Γκλιγκόροφ
διεθνοποίησε το πρόβλημα της ονομασίας μεταφέροντας την επίλυσή του στον ΟΗΕ.
Ωστόσο, ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας Γ. Παπανδρέου στις αρχές του 2001 εκμεταλλεύτηκε
τις επικρατούσες συγκυρίες και πέτυχε – αν και ριψοκίνδυνα – να επαναφέρει το
χειρισμό του θέματος στους κόλπους της ΕΕ διαμέσου του Ύπατου Αρμοστή Χαβιέ
Σολάνα και να εντάξει τη διαφορά εκ νέου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο 389. Οι πιθανές
αρνητικές επιπτώσεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή εξαιτίας
του ονοματολογικού, έφεραν στο προσκήνιο τις αμερικανικές διεργασίες παρέμβασης

386

Η δυσχέρειες δημιουργίας Ευρωστρατού δεν είναι νέα αδυναμία. Συζητείται μέχρι σήμερα στους
κόλπους της ΕΕ ενώ σημαντικό ερώτημα για τη δημιουργία του παραμένει το δυσβάστακτο κόστος
που θα κληθούν να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για τη διατήρησή του, ταυτόχρονα με το ΝΑΤΟ.
Επίσης, η ενότητα και συνοχή του Ευρωατλαντικού χώρου τίθενται σε αμφιβολία ενώ η απουσία
πολιτικής ενοποίησης μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ, αποτελεί ένα πρόσθετο εμπόδιο στη
σύστασή του. Τέλος, οι πιθανές αποστολές που θα αναλάβει ένας μελλοντικός Ευρωστρατός αποτελεί
ζήτημα πολιτικής ισορροπίας με το ΝΑΤΟ.
387
Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι το ΝΑΤΟ δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά με την ΕΕ και τα
κράτη που την αποτελούν αλλά απεναντίας συνεργατικά και εποικοδομητικά στο πλαίσιο της
αλληλοσυμπλήρωσης και αλληλοϋποστήριξης των Ευρωατλαντικών συμφερόντων. Άλλωστε, τα
περισσότερα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ είναι και κράτη – μέλη της ΕΕ. Περισσότερα στο: Χ.
Παπασωτηρίου, Η διεθνής πολιτική στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2008, σελ. 242.
388
Στην υπογραφή της ΣΣΣ πρωτοστάτησε η Ελλάδα καθώς μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να
βελτιώσει όχι μόνο το κλίμα μεταξύ ΕΕ, ΠΓΔΜ και Ελλάδας αλλά και να υποχρέωνε την ΠΓΔΜ να
συνετιστεί προχωρώντας σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις των εσωτερικών δομών και καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος στη βάση της Συμφωνίας της Αχρίδας περιλαμβανομένων και των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ισοτιμίας της αλβανικής μειονότητας στη χώρα. Περισσότερα για
τους άμεσους στόχους της ΣΣΣ στο: Χ. Κοντονής, Αθήνα – Σκόπια: Η επτάχρονη συμβίωση (1995 –
2002) , Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003, σελ. 91 – 96.
389
Παράλληλα, ο τότε Έλληνας ΥΠΕΞ Γ. Παπανδρέου δεν θέλησε να ασκήσει πιέσεις στην ΠΓΔΜ για
το όνομα αν και είχε τη δυνατότητα καθώς θεώρησε ότι μια τέτοια στάση δεν είχε ηθικό υπόβαθρο. Ε.
Κωφός, Αθήνα – Σκόπια: Η επτάχρονη συμβίωση (1995 – 2002) , Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003,
σελ. 204.
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με τη τοποθέτηση του Αμερικανού έμπειρου διπλωμάτη Μάθιου Νίμιτς390 ως ειδικού
διαμεσολαβητή του ΟΗΕ για την επίλυση του ζητήματος391, επισημοποιώντας με τον
τρόπο αυτό τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ΗΠΑ στη διευθέτηση της κρίσης ΠΓΔΜ –
Ελλάδας από τα πρώτα χρόνια των προσπαθειών διευθέτησης της διαφοράς.
Άλλωστε, ήταν φανερή η αλλαγή και η ουσιαστική εμπλοκή της επίσημης
αμερικανικής πολιτικής στα Βαλκάνια, εγκαινιάζοντας παράλληλα μια νέα ζώνη
αμερικανικής επιρροής και συμφερόντων στην Ευρώπη που ήταν παραδοσιακά
ρωσική.
Έτσι, η εύνοια που φαίνεται να απολαμβάνει η ΠΓΔΜ από τον
αμερικανικό παράγοντα είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων που
σχετίζονται και με τη σταθερότητα στη νέα μεταψυχροπολεμική Ευρώπη. Η
διατύπωση της νέας στρατηγικής αντίληψης392 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στη
σύνοδο κορυφής της 23 – 24 Απριλίου του 1999 στην Ουάσιγκτον, φανέρωσε τη νέα
αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη η οποία συμπεριλαμβάνει σαφώς
και τις Βαλκανικές χώρες. Ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και των επιδιώξεων
του ΝΑΤΟ με βάση τη νέα διαμορφούμενη κατάσταση κυρίως στην Ευρώπη και όχι
μόνο, τοποθέτησε στο κάδρο τις νέες απειλές και την αστάθεια στις χώρες του πρώην
ανατολικού μπλοκ ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανάγκης μετεξέλιξης της
Συμμαχίας σε ένα νέο ρόλο ο οποίος όμως, μετά την επέμβαση στο Κοσσυφοπέδιο,
επικρίθηκε αρκετά. Στην επιχείρηση αυτή, ενεργό ρόλο σημείωσε η ΠΓΔΜ με την
παραχώρηση – ακόμη και χωρίς προηγούμενη επίσημη συμφωνία – των εδαφών της
για την απρόσκοπτη διέλευση στρατευμάτων και κάλυψη των απαραίτητων ελιγμών
για την επιτυχή έκβαση της κρίσης με τη Σερβία. Το γεγονός αυτό χαιρετίστηκε
επίσημα μέσα από το προοίμιο εισδοχής και διαδικασίας καλωσορίσματος τριών νέων
μελών στη Συμμαχία393.

390

Σχετικά με τις εξαιρετικά εύστοχες εκτιμήσεις του διπλωμάτη από τα τέλη του 1999 αναφορικά με
τις διεργασίες στο ονοματολογικό και τη γενικότερη κατάσταση στην ΠΓΔΜ, στο: ο.π. σελ. 202.
391
Ο Μάθιου Νίμιτς ενεπλάκη στο Μακεδονικό ζήτημα από την εποχή της Προεδρίας του Κλίντον το
1994 και είναι βαθύς γνώστης της κατάστασης στην ΠΓΔΜ και των προεκτάσεων του ζητήματος.
392
Το κείμενο της Συνόδου κορυφής, στο: Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή άμυνα, Κείμενα εργασίας,
Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ – Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1999, σελ. 55.
393
Τα νέα μέλη ήταν: Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία, ενώ το ακριβές κείμενο που αναφέρεται στη
συμβολή της ΠΓΔΜ στην κρίση του Κοσσόβου, έχει ωε εξής: «Είμαστε ευγνώμονες για τη
συνεργασία της ΠΓΔΜ με το ΝΑΤΟ στην παρούσα κρίση και χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει κάνει
με τις μεταρρυθμίσεις». Ο.π. σελ. 109.
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Οι πολιτικές προϋποθέσεις και οι διεθνείς συγκυρίες φάνηκε να ευνοούν τις
προσπάθειες ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ 394. Ίσως οι ισχυρές επιθυμίες395 της
ηγεσίας των Σλάβων της ΠΓΔΜ δημιούργησαν στο εσωτερικό την εντύπωση ότι η
ένταξη στο ΝΑΤΟ θα ήταν όχι μια τόσο δύσκολη υπόθεση, χωρίς ωστόσο να
υπολογίσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στις οποίες έπρεπε πρωτίστως να
προβούν ώστε να ομαλοποιηθεί το κλίμα της εισδοχής του κράτους στους κόλπους
του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Η εκκρεμότητα του ζητήματος της ονομασίας με
την Ελλάδα, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ, αποτέλεσε και αποτελεί ένα από τα κυριότερα
– αν όχι το κυριότερο – εμπόδιο για την εισδοχή της ΠΓΔΜ στη Συμμαχία 396. Οι
επικείμενες εθνοτικές συγκρούσεις στο εσωτερικό της ΠΓΔΜ που έλαβαν χώρα το
2001, κατέδειξαν προς τη διεθνή κοινωνία ότι η χώρα πρέπει να προβεί στην
διευθέτηση επιπλέον προβλημάτων που αφορούν στη συνοχή της εξαιτίας
διαφαινόμενων ανισοτήτων μεταξύ των κοινοτήτων της. Οι πιέσεις των ΗΠΑ και της
ΕΕ και η διεξαγωγή δύο επιχειρήσεων397 στο έδαφος της ΠΓΔΜ φανέρωσαν δύο
πράγματα: αφενός την παρέμβαση των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα της ΠΓΔΜ με
σκοπό την παύση των εχθροπραξιών με τους Αλβανόφωνους και από την άλλη την
αναγκαιότητα υπογραφής και εφαρμογής της Συμφωνίας της Αχρίδας για τη
βελτίωση χειρισμού της αλβανικής μειονότητας από την πλευρά του κράτους398.

394

Στην παράγραφο 7 του κειμένου της νέας στρατηγικής αντίληψης της Συμμαχίας, το ΝΑΤΟ
αναφέρει με αφορμή την υποδοχή τριών νέων κρατών στους κόλπους της – Τσεχία, Ουγγαρία και
Πολωνία – ότι η διαδικασία διεύρυνσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της
ασφάλειας και σταθερότητας στον Ευρωατλαντικό χώρο. Ο.π. σελ. 108.
395
Η ανώριμη πολιτική ηγεσία της ΠΓΔΜ πίστεψε ότι οι ΗΠΑ θα ασκήσουν μεγάλες πιέσεις λόγω της
αναγκαιότητας επέκτασης του ΝΑΤΟ μετά και την αποτυχημένη προσπάθεια ένταξης στη Συμμαχία
της Γεωργίας. Ωστόσο, οι εξελίξεις τους διέψευσαν. Περισσότερα στο: Σ. Σφέτας, Βαλκάνια 1913 –
2011, Εκατό χρόνια θύελλες και χίμαιρες, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 75.
396
Δικαίως αποτελεί εμπόδιο καθώς είναι ασύμβατο και θνησιγενές να μεταφέρονται προβλήματα στο
εσωτερικό της Συμμαχίας που πιθανότητα θα αποτελέσουν παράγοντες απειλής για τη συνοχή της.
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η αντιμετώπιση της αλβανικής μειονότητας
αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να επιλύσει και να πείσει το διεθνή
παράγοντα για τις πραγματικές προθέσεις της ΠΓΔΜ να συμμετέχει σε ένα ισχυρό συλλογικό,
αμυντικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα, σχήμα του ΝΑΤΟ, μέσα από το πνεύμα καλλιέργειας
εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, η διακήρυξη του Βουκουρεστίου μεταξύ άλλων, αναφέρει για το ζήτημα
του ονόματος: «20. We recognize the hard work and the commitment demonstrated by the Former
Yugoslav Republic of Macedonia to NATO values and Alliance operations. We commend them for
their efforts to build a multi-ethnic society. Within the framework of the UN, many actors have worked
hard to resolve the name issue, but the Alliance has noted with regret that these talks have not produced
a successful outcome. Therefore we agreed that an invitation to the Former Yugoslav Republic of
Macedonia will be extended as soon as a mutually acceptable solution to the name issue has been
reached. We encourage the negotiations to be resumed without delay and expect them to be concluded
as soon as possible», Bucharest Summit Declaration, 03 April 2008.
397
Όπως αναφέρθηκε και στο 3ο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, οι επιχειρήσεις ήταν: Essential
Harvest και Amber Fox, στις οποίες συμμετείχε και η Ελλάδα με αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων.
398
Αν και οι όροι της Συμφωνίας της Αχρίδας δυσαρέστησαν τους ιθύνοντες της ΠΓΔΜ, τελικά η
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Στην προσπάθεια των ΗΠΑ να στηρίξουν τη ευαίσθητη ισορροπία και τη
ενδημική συνοχή στην ΠΓΔΜ, η αμερικανική διπλωματία υπό την προεδρία του
George Bush Jr προχωρά στην αναγνώριση της με το Συνταγματικό όνομα, μια μόλις
ημέρα μετά την επανεκλογή του στο Λευκό Οίκο399, γεγονός που δυσαρεστεί τη φίλη
και παραδοσιακή σύμμαχο Αθήνα. Η συμμετοχή της ΠΓΔΜ στις επιχειρήσεις των
ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003 και στις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και η στάση της να
ευθυγραμμιστεί πλήρως με την ασκούμενη πολιτική των ΗΠΑ, επιβραβεύτηκε με την
επίσημη αναγνώρισή της ΠΓΔΜ ως «Μακεδονία»400. Επιπρόσθετα, διακρίνεται μια
βιασύνη από πλευράς του αμερικανικού παράγοντα να εξασφαλίσει και να
επισημοποιήσει ότι η περιοχή της ΠΓΔΜ εντάσσεται στην αμερικανική σφαίρα
συμφερόντων401 και σε συνδυασμό με την επίτευξη της Συμφωνίας της Αχρίδας και
την εύνοια που επέδειξε προς του Αλβανούς να δημιουργήσει ένα συμπαγές μέτωπο
τόσο των αλβανόφωνων περιοχών της ΠΓΔΜ και του Κοσσόβου όσο και την
ικανοποίηση των Τιράνων έναντι της Σερβίας, παραδοσιακού ρωσικού συμμάχου και
πιθανού ανασταλτικού παράγοντα εξέλιξης των αμερικανικών συμφερόντων της
εξωτερικής της πολιτικής στα Βαλκάνια.
Ωστόσο, η εκλογή του Νίκολα Γκρουέφσκι στην πρωθυπουργία της ΠΓΔΜ
και η υιοθέτηση μιας εθνικιστικής και ακραίας ρητορικής εναντίον των γειτονικών
κρατών αρχικά και στη συνέχεια των Αλβανών πολιτών της ΠΓΔΜ, ερχόταν σε
ευθεία αντίθεση με τα συμφωνηθέντα στην Αχρίδα το 2001 που αποτελούσαν
ουσιαστικά τη βάση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στις οποίες έπρεπε να
προχωρήσει η ΠΓΔΜ με φόντο την ενταξιακή της πορεία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ. Η
ακραία αλυτρωτική του προσέγγιση στο ζήτημα της ονομασίας, αύξησε τις τριβές με
την Ελλάδα, ενώ περιέπλεξε τις συνομιλίες υπό τον ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ

Συμφωνία υπογράφηκε. Ωστόσο, η εφαρμογή των συμφωνηθέντων αποτέλεσε και αποτελεί ακόμη ένα
διακύβευμα για την ΠΓΔΜ καθώς στην περίπτωση της επιλεκτικής εφαρμογής της στέλνει το μήνυμα
μη συμμόρφωσης σε επίσημο διεθνές κείμενο που έχει αποδεχθεί και επομένως θα αποτελέσει
ανασταλτικό παράγοντα στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.
399
Την 4η Νοεμβρίου του 2004. Περισσότερα στο: Σ. Λυγερός, Εν ονόματι της Μακεδονίας, Ο
διπλωματικός πόλεμος για το όνομα, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2008, σελ. 274.
400
Από τη συνέντευξη του Μάθιου Νίμιτς στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» με τίτλο: «Υπήρξαν
ευκαιρίες για συμφωνία», στην ιστοσελίδα των ΗΕ: www.unric.org. Εκτός αυτού, η υιοθέτηση
επίσημης θέσης εκ μέρους των ΗΠΑ περί κλήσης και εισδοχής της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ στη Σύνοδο
κορυφής του 2008 στο Βουκουρέστι, είχε ψυχράνει τις σχέσεις της υπερδύναμης με την Ελλάδα που
φαινόταν να παραγκωνίζεται για χάρη της ΠΓΔΜ.
401
Γεγονός που συνέβαινε για πρώτη φορά μετά το 1955 όπου και εφαρμόστηκε επίσημα από τη
Γιουγκοσλαβία του Τίτο η πολιτική των ίσων αποστάσεων απέναντι στις δύο τότε υπερδυνάμεις και
νικητές του Β’ ΠΠ.
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για την εξεύρεσης μιας κοινά αποδεκτής λύσης, ως απότοκο της αδιαλλαξίας402 που
χαρακτήριζε τη χώρα από την εποχή ακόμη του πρώτου της προέδρου Κίρο
Γκλιγκόροφ. Η ανακοίνωση του σχεδίου «Σκόπια 2014» και η μετονομασία κρατικών
οργανισμών σε «Μέγας Αλέξανδρος» – του αεροδρομίου και του διεθνούς
αυτοκινητόδρομου που συνδέει την ΠΓΔΜ με την Ελλάδα από τη μια πλευρά που
είχαν έντονη αλυτρωτική χροιά και η σταθερή θέση της ελληνικής πλευράς στις
διαπραγματεύσεις πρώτα για το όνομα και μετά διαπραγματεύσεις για την είσοδο της
ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ από την άλλη, έφεραν σε δύσκολη θέση την αμερικανική
διπλωματία. Ωστόσο, οι πιέσεις που ασκήθηκαν και στις δύο πλευρές με στόχο τον
περιορισμό της αμετακίνητης ελληνικής στάσης με τον παράλληλο περιορισμό του
αλυτρωτισμού των Σκοπίων και την ομαλοποίηση των διαδικασιών για την ένταξη
της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ έστω και με την προσωρινή της ονομασία, δεν απέδωσαν
καρπούς, γεγονός που δυσαρέστησε έντονα τον πρόεδρο των ΗΠΑ 403 και το σύνολο
της αμερικανικής διπλωματίας.
β. Η προσωρινή ονομασία τροχοπέδη στην ενταξιακή διαπραγμάτευση στο
ΝΑΤΟ και την ΕΕ
Μετά το τέλος του Β’ ΠΠ ο οποίος συνιστά το δεύτερο τμήμα του
ηγεμονικού πολέμου με κύριο θέατρο επιχειρήσεων τα ευρωπαϊκά εδάφη, γεννήθηκε
η ανάγκη σύστασης συνεργατικών θεσμικών δομών με σκοπό την αποφυγή
επανάληψης πολεμικών συγκρούσεων και την πρόκληση αιματοκυλίσματος στο
μέλλον404. Επιπλέον, η ύπαρξη της ΕΣΣΔ, του αντίπαλου δέους της Δύσης,
αποτελούσε ένα επιπλέον σημαντικό κίνητρο405 να κινηθούν τα κράτη της Ευρώπης

402

Είναι χαρακτηριστική η θέση της επικεφαλής της αντιπολίτευσης της ΠΓΔΜ Ράντμιλα Σεκερίνσκα
που κατηγόρησε τον Γκρουέφσκι για μη ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων προκειμένου η χώρα να
ακολουθήσει την κατεύθυνση του πολιτικού ρεαλισμού με την ένταξη στο κλαμπ των ισχυρών και την
αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσή της. Ωστόσο, ο Γκρουέφσκι θέλοντας να προδικάσει την αποτυχία
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, έριξε το βάρος της αποτυχίας του στην Ελλάδα στην περίπτωση
που έκανε χρήση του βέτο, ενέργεια που αποτελεί όμως νόμιμο δικαίωμά της.
403
Ο πρόεδρος Bush θεωρούσε ότι η ΠΓΔΜ είχε το δικαίωμα να ονομάζεται όπως η ίδια επιθυμεί.
Από τη συνέντευξη του Μάθιου Νίμιτς στη εφημερίδα «Η Καθημερινή» με τίτλο: «Υπήρξαν ευκαιρίες
για συμφωνία», στην ιστοσελίδα των ΗΕ: www.unric.org.
404
Με την είσοδο της Δ. Γερμανίας στο ΝΑΤΟ το 1955, δημιουργήθηκε ως απάντηση της ΕΣΣΔ το
Σύμφωνο της Βαρσοβίας και ταυτόχρονα σήμανε και πρακτικά πλέον την έναρξη της ψυχροπολεμικής
περιόδου η οποία είχε ξεκινήσει να σχηματίζεται μετά την παύση του συνασπισμού Δύσης – ΕΣΣΔ
εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας και του Χίτλερ, μέχρι της κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού
το 1989. Η Ευρώπη και ο κόσμος θα περάσουν σε μια περίοδο εξαιρετικής ευστάθειας, γνωστή ως
ψυχρός πόλεμος.
405
Ο ψυχρός πόλεμος είχε έντονο ιδεολογικό χαρακτήρα.
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μαζί με τις ΗΠΑ στο δρόμο της κοινής ασφάλειας και άμυνας έναντι του κοινού εξ
ανατολών εχθρού με την ίδρυση του ΝΑΤΟ406. Η Συμμαχία που αρχικά μετρούσε
δώδεκα ιδρυτικά μέλη, προχώρησε στην πρώτη της διεύρυνση το 1952 με την είσοδο
της Ελλάδας και της Τουρκίας407, ενώ μέχρι σήμερα έχει διεξάγει άλλες έξι
διαδικασίες εισδοχής νέων κρατών, με τελευταία το Μαυροβούνιο408 την 5η Ιουνίου
του 2017. Στη σύνοδο κορυφής του Απριλίου του 1999, το ΝΑΤΟ υιοθετεί το νέο του
στρατηγικό δόγμα409, μια προσαρμογή απαραίτητη για τον επαναπροσδιορισμό του
ρόλου του στο περιβάλλον που δημιουργήθηκε στο νέο μονοπολικού τύπου
πολυπολικό διεθνές σύστημα410.

Ο νέος καθορισμός των συμμαχιών και ο

επαναπροσδιορισμός των συσχετισμών και των ισορροπιών ισχύος έγερνε προς τις
ΗΠΑ ταυτόχρονα με την οικονομική κατάρρευση και πολιτική κρίση στην οποία
εισέρχονταν η άλλοτε κραταιά Ρωσία.
Στη νέα πραγματικότητα της μεταψυχροπολεμικής εποχής, η περιοχή της
ΝΑ Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανίων, ξεκινά να διαδραματίζει έναν
πρωταγωνιστικό

ρόλο,

ενώ

της

αναγνωρίζεται

η

εξαιρετικά

σημαντική

γεωστρατηγική της σημασία για την επίτευξη μόνιμης σταθερότητας σε ολόκληρο
τον Ευρωατλαντικό χώρο411. Η ΠΓΔΜ, ως κράτος της ΝΑ Ευρώπης, επιθυμεί με όλες
της τις δυνάμεις να ενταχθεί στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο 412, που εάν τα καταφέρει
θα κάνει αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της επιβίωσής της. Αυτό με άλλα
λόγια σημαίνει ότι θα ενταχθεί σε μια ομάδα κρατών όπου κυριαρχεί η αλληλεγγύη, ο
406

Η ίδρυση του ΝΑΤΟ έλαβε χώρα στις 4 Απριλίου του 1949 στην Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα των
ΗΠΑ. Πηγή: https://www.nato.int/
407
Οι δύο χώρες εισήλθαν στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο την ίδια χρονική στιγμή με στόχο την
ισχυροποίηση της ΝΑ πτέρυγας του ΝΑΤΟ και την εξασφάλιση της Τουρκίας από την επιρροή του
Κομμουνιστικού ιδεολογικού πλαισίου της ΕΣΣΔ.
408
Το Μαυροβούνιο – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία – σηματοδότησε την διεύρυνση του ΝΑΤΟ
σε μια περιοχή παραδοσιακά σερβικών και ρωσικών συμφερόντων. Την έναρξη της βαλκανικής
επέκτασης της Συμμαχίας είχε εγκαινιάσει η Βουλγαρία, η Σλοβενία και η Ρουμανία την 29 η Μαρτίου
του 2004 ενώ η Αλβανία και η Κροατία συνέχισαν την διαδικασία διεύρυνσης την 1 η Απριλίου του
1999. Σήμερα, η Συμμαχία απαριθμεί 29 κράτη – μέλη.
409
Οι νέες απειλές που εμφανίστηκαν στο διεθνές περιβάλλον όπως η τρομοκρατία και το διεθνές
έγκλημα και η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη προσδιορίζουν την ανάγκη για
το ΝΑΤΟ του 21ου αιώνα. Περισσότερα στο: Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή άμυνα, Κείμενα εργασίας,
Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ – Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1999, σελ. 104.
410
Το υπό διαμόρφωση διεθνές σύστημα διακρίνει τις ΗΠΑ ως τη μοναδική υπερδύναμη
συνεπικουρούμενη από τα κράτη της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Κίνας και εν δυνάμει
της Ινδίας που συνιστούν το πολυπολικό πλαίσιο.
411
«Στόχος είναι να φροντίσουμε την ενσωμάτωση των χωρών της περιοχής στην Ευρωατλαντική
κοινότητα». Περισσότερα στο: Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή άμυνα, Κείμενα εργασίας, Εκδόσεις
ΕΛΙΑΜΕΠ – Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1999, σελ. 119 – 121.
412
Αναφορικά με τον ορθολογισμό που είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζει τις αποφάσεις των κρατών
στη διεθνή αρένα και το πόσο σημαντικός είναι ο ορθολογισμός στην επιβίωση των κρατών στη διεθνή
πολιτική, στο: Σ. Λίτσας, Ιλιάδα και διεθνής πολιτική, Μια θεωρητική προσέγγιση, Εκδόσεις Ποιότητα,
Αθήνα 2014, σελ. 174 – 175.
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σεβασμός και η εμπιστοσύνη μεταξύ τους, ενώ αυτονόητο θεωρείται ότι δεν
στρέφεται το ένα κράτος εναντίον του άλλου αφού οι δίαυλοι επικοινωνίας
φροντίζουν να υφίσταται διαρκής ροή πληροφοριών, καλλιεργώντας κατά τον τρόπο
αυτό τη δραστική μείωση της καχυποψίας413. Ωστόσο, οι διαφορές της ΠΓΔΜ με τα
γειτονικά κράτη και ιδιαίτερα με την Ελλάδα, αλλά και τη Βουλγαρία που εδράζονται
στη βάση ιστορικών διεκδικήσεων και διαφωνιών, αποτελούν ανασταλτικούς
παράγοντες για την επίτευξη του νευραλγικού στόχου της ένταξης στο ΝΑΤΟ.
Πιο συγκεκριμένα, η ΠΓΔΜ εντάχθηκε στον ΟΗΕ με προσωρινή
ονομασία414 με την οποία εξακολουθεί – επίσημα τουλάχιστον – να αλληλεπιδρά με
τα άλλα κράτη στον Οργανισμό. Από τότε όμως η ΠΓΔΜ δεν έχει συμβάλλει
ουσιαστικά στις διαδικασίες εξεύρεσης ενός μόνιμης ισχύος ονόματος, κοινά
αποδεκτού και από την Ελλάδα που είναι χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ, με αποτέλεσμα
όλες οι προσπάθειες ένταξής της να οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Εμμένει στο να
αποκαλείται με τη συνταγματική της ονομασία, ενώ επικαλείται το σχεδόν αδύνατο
της αλλαγής του ονόματος λόγω εξαιρετικά μεγάλων δυσχερειών στην ψήφιση 415 για
την υιοθέτηση ενός νέου ονόματος. Ωστόσο, η αλυτρωτική χροιά που προκύπτει από
τη Συνταγματική της ονομασία, συνιστά μια προκλητική στάση και θέση του
επίσημου κράτους που δεν της επιτρέπει416 να εισαχθεί ως πλήρες και ισότιμο μέλος
στο ΝΑΤΟ, έναν Οργανισμό417 παγκόσμιας εμβέλειας και εξαιρετικών επιτυχιών
μέχρι σήμερα. Παρά το γεγονός ότι η ΠΓΔΜ έλαβε πρόσκληση για την ένταξή της
στη Συμμαχία, η οποία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της συνόδου κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, η ελληνική διπλωματία με
επικεφαλής τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κ. Καραμανλή, παρά τις ασφυκτικές
πιέσεις που ασκήθηκαν για να υποχωρήσει και να αποδεχθεί την ΠΓΔΜ στους

413

Η Συμμαχία ορίζει ως θεμελιώδη καθήκοντα ασφαλείας τα εξής: Ασφάλεια, Διαβούλευση,
Αποτροπή & Άμυνα, Διαχείριση Κρίσεων και Συνεργασία. Περισσότερα, Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή
άμυνα, Κείμενα εργασίας, Εκδόσεις ΕΛΙΑΜΕΠ – Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1999, σελ. 106 – 107.
414
Έχει ενταχθεί με το: former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM). Με την ίδια ονομασία
αναγνωρίζει το ΝΑΤΟ την ΠΓΔΜ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τον σεβασμό στην εθνική κυριαρχία των
κρατών – μελών του.
415
Η αλλαγή του ονόματος απαιτεί ψήφιση των 2/3 της βουλής της ΠΓΔΜ, επί συνόλου 120
βουλευτών.
416
Η Συμμαχία δεν επιτρέπει να εισαχθούν στους κόλπους της κράτη που διατηρούν διαφορές με άλλα
κράτη, σεβόμενη την κρατική κυριαρχία και υπόσταση των μελών ενώ μέσω της Σύμπραξης για την
Ειρήνη (Partnership for Peace – PfP) δίνει την ευκαιρία σε κράτη που δεν είναι μέλη να αποκτήσουν
πρόσβαση με τις δομές και τη λειτουργία του Οργανισμού στο πλαίσιο δράσεων και αποστολών που
σκοπό έχουν τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας.
417
Είναι κοινά αποδεκτό γεγονός ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί τον πλέον επιτυχημένο Οργανισμό
συλλογικής ασφάλειας και άμυνας που δημιουργήθηκε ποτέ.
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κόλπους του ΝΑΤΟ με τη συνταγματική της ονομασία, δεν υπαναχώρησε και
προχώρησε στην άσκηση του βέτο418.
Παρά το γεγονός ότι η Συμμαχία παραμένει ανοιχτή στα αιτήματα εισδοχής
νέων κρατών – μελών419, η σύνοδος κορυφής του Βουκουρεστίου υπήρξε μιας
πρώτης τάξης ευκαιρία για την ΠΓΔΜ και, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για
την ονομασία, να υπερβεί τη μονολιθική της προσέγγιση και να φανερώσει ένα
περισσότερο διαλλακτικό πρόσωπο. Ωστόσο, η αλαζονεία και η υπερβολική σιγουριά
του Νίκολα Γκρουέφσκι περί επιτυχούς εισόδου στο ΝΑΤΟ εξαιτίας των εξαιρετικών
σχέσεων με τις ΗΠΑ, έθεσαν την ΠΓΔΜ όμηρο των προσδοκιών της ίδιας της
ηγεσίας της. Είναι δύσκολο να αποδεχθεί κανείς πώς η ΠΓΔΜ θα λειτουργούσε εντός
του ΝΑΤΟ όταν υφίσταται και καλλιεργείται ένα κλίμα καχυποψίας με την Ελλάδα
και τη Βουλγαρία ενώ η Αλβανία, που έγινε μέλος της Συμμαχίας το 2009, να ασκεί
πιέσεις για μεγαλύτερες ευκαιρίες και περισσότερα δικαιώματα στη βάση της
ισονομίας και της ισοπολιτείας στην μεγάλη αλβανική κοινότητα που διαβιεί εντός
της ΠΓΔΜ, όταν η τελευταία δεν συμμορφώθηκε με τις επιταγές της Συμφωνίας της
Αχρίδας. Ωστόσο, η ένταξη της ΠΓΔΜ στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, όταν οι
συνθήκες το επιτρέψουν, θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της ρωσικής
διείσδυσης στα Βαλκάνια και φυσικά στην διατήρηση της σταθερότητας στο
υποσύστημα της ΝΑ Ευρώπης όπου τα περισσότερα κράτη είναι πλέον μέλη του
ΝΑΤΟ.
Η ΠΓΔΜ ως μια χώρα που μαστίζεται από την οικονομική δυσπραγία420
έχει θέσει – και ορθώς – ως στρατηγικούς στόχους της την ένταξη της όχι μόνο στη
Συμμαχία αλλά και στην ΕΕ421. Η οικονομική ευρωστία της ΕΕ αποτελεί θέλγητρο
για τα υποψήφια μέλη, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις ένταξης στους κόλπους της
συνιστά μια δέσμη διαπραγματευτικών διαδικασιών απαραίτητων για την εισδοχή
418

Το γεγονός ότι η Συμμαχία λαμβάνει τις αποφάσεις στη βάση της ομοφωνίας αποδεικνύει την
αλληλεγγύη και το σεβασμό που καλλιεργείται στους κόλπους της. Αυτό το στοιχείο αποτελεί και το
θεμέλιο λίθο της επιτυχούς λειτουργίας της. Ωστόσο, για την αποφυγή άσκησης πιέσεων από ορισμένα
ισχυρά κράτη του ΝΑΤΟ , η ελληνική διπλωματία προτίμησε να αφιχθεί στη Σύνοδο λίγα λεπτά πριν
την έναρξή της,
419
Τα οποία όμως πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τίθενται από τη Συμμαχία.
420
Οι οικονομικοί δείκτες της ΠΓΔΜ είναι απογοητευτικοί. Το 30% του πληθυσμού βρίσκεται στο
όριο της φτώχειας ενώ οι οικονομικοί μετανάστες στις ξένες χώρες στηρίζουν καθοριστικά και
εξασφαλίζουν την επιβίωση των νοικοκυριών με εμβάσματα. Περισσότερα για την οικονομική εικόνα
της ΠΓΔΜ για το έτος 2016, στην Έκθεση επί καταστάσεως της οικονομίας της ΠΓΔΜ και
αναπτύξεως των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – ΠΓΔΜ, Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων/Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδας στην ΠΓΔΜ, Ιούλιος 2017.
421
Η είσοδος της ΠΓΔΜ στους δύο Οργανισμούς, θα σημάνει ταυτόχρονα πολιτική σταθερότητα και
στο εσωτερικό του κράτους και επομένως προσέλκυση επενδύσεων που αποτελούν το βασικό μοχλό
ανάπτυξης μιας χώρας. Ο.π. σελ. 12.
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στη μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο εκδημοκρατισμός, οι ίσες ευκαιρίες σε όλους
τους πολίτες, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη βάση του Διεθνούς
Δικαίου422 και το κράτος423 δικαίου είναι μερικές μόνο από τις σημαντικότερες
μεταρρυθμίσεις που η ηγεσία της ΠΓΔΜ πρέπει να υλοποιήσει ώστε να αποδείξει και
στην πράξη ότι το κράτος έχει δυτικό προσανατολισμό, υιοθετώντας τις αξίες του
ανθρωπισμού και του σεβασμού424. Ωστόσο, το ζήτημα της ονομασίας και οι
διαφορές με την Ελλάδα κυρίως αποτελούν και στην περίπτωση της ενταξιακής
πρόσκλησης στην ΕΕ, σοβαρό και θεμελιώδες εμπόδιο425. Οι εμπορικές ευκαιρίες
που η ΠΓΔΜ δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί εξαιτίας της μη διάθεσής της να
συμβιβαστεί στο ζήτημα της ονομασίας, ανεβάζει το δημοσιονομικό κόστος του
δανεισμού με αποτέλεσμα η χώρα να παραμένει σε μη ανταγωνιστικά επίπεδα 426.
Αναμφισβήτητα η πορεία της ΠΓΔΜ για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και
την ΕΕ απαιτεί γενναίες αποφάσεις από την πολιτική της ηγεσία και πιθανότατα ρήξη
με την μέχρι τώρα ακολουθούμενη πολιτική. Η νέα κυβέρνηση που εξελέγη την 31η
Μαΐου του 2017 με επικεφαλής πρωθυπουργό τον Zoran Zaev, προέρχεται από το
κόμμα Σοσιαλδημοκρατική Ένωση «Μακεδονίας» ή Συμμαχία Δημοκρατικών
Δυνάμεων «Μακεδονίας» (SDSM)427 που αποτελεί τον προκάτοχο του πρώην
Κομμουνιστικού Κόμματος «Μακεδονίας» και εκπέμπει αισιόδοξα μηνύματα. Οι
πρώτες δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού έχουν προκαλέσει ευφορία, καθώς έδωσε
αρχικά τέλος στην ακυβερνησία που ταλαιπώρησε την ΠΓΔΜ για αρκετούς μήνες,
ενώ οι προσεγγίσεις του αναφορικά με το ζήτημα της ονομασίας επιτρέπουν τη
δημιουργία προσδοκιών περί εξεύρεσης λύσης στο μακροχρόνιο πρόβλημα. Ωστόσο,
για να έχουν βάση οι ελπίδες που άρχισαν να επωάζονται, είναι αναγκαίο να
συνοδεύονται από έμπρακτες δράσεις, τα αποτελέσματα των οποίων τουλάχιστον
422

Για την έννοια του Διεθνούς Δικαίου και τα στοιχεία που το αποτελούν, στο: Immanuel Kant, Η
μεταφυσική των ηθών, Εκδόσεις Σμίλη, Αθήνα 2013, σελ. 183 – 192.
423
Πως καθορίζεται το Κράτος κατά τον Immanuel Kant, ο.π. σελ. 147 – 154.
424
Οι στόχοι και οι αξίες της ΕΕ, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα: https://europa.eu/europeanunion/about-eu/eu-in-brief_el.
425
Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι η ενταξιακή πορεία της ΠΓΔΜ διέρχεται εκτός της
Ελλάδας και διαμέσου της Βουλγαρίας με την οποία υπάρχουν εξίσου σημαντικές αποκλίσεις σε
θέματα που άπτονται τις ιστορικές καταβολές και άλλα εθνοτικά ζητήματα.
426
Αυτή τη στιγμή, η ΠΓΔΜ έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες σύνδεσης με σκοπό οικονομικές
συνδιαλλαγές και χάνει τα οφέλη της ενιαίας αγοράς και του κοινού νομίσματος. Η ΕΕ έχει καταφέρει
μεταπολεμικά να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος και βελτίωσης του
βιοτικού επιπέδου 390 περίπου εκατομμυρίων πολιτών που διαβιούν στις χώρες – μέλη.
427
Το SDSM είναι ο παραδοσιακός αντίπαλος του εθνικιστικού VMRO – DPMNE του Νικολά
Γκρουέφσκι. Κεντροαριστερής αντίληψης και διάδοχος του λεγόμενου Κομμουνιστικού Κόμματος της
«Μακεδονίας». Περισσότερα για το τι πρεσβεύει στο: Ινστιτούτο Στρατηγικών & Αναπτυξιακών
Μελετών Α. Παπανδρέου, Παρατηρητήριο Βαλκανίων FYROM, Αθήνα 2000, σελ. 78 – 79.
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μέχρι τώρα είναι πενιχρά428. Άλλωστε, ο χρόνος ζωής της κυβέρνησης είναι μικρός,
ενώ τα χρονικά περιθώρια που απαιτούνται να λάβουν χώρα οι αλλαγές στη διεθνή
πολιτική και ιδιαιτέρα σε πολιτικής φύσεως ζητήματα όπως το ονοματολογικό, έχουν
διαφορετική διάσταση, γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τη νέα
ηγεσία της ΠΓΔΜ. Η υιοθέτηση του πολιτικού ρεαλισμού στη χάραξη των διεθνών
σχέσεων με τα βαλκανικά κράτη – ορισμένα από τα οποία αποτελούν ήδη μέλη του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ – συνιστά την προτιμητέα επιλογή για τη σταθερότητα στην
ευρύτερη περιοχή, αλλά και τη βελτίωση των εσωτερικών δυστοκιών που
αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η νεαρή δημοκρατία.
4.2 Επαναπροσδιορισμός των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΠΓΔΜ
Από την εποχή της ανεξαρτησίας της ΠΓΔΜ μέχρι σήμερα, η πολιτική έναντι
της Ελλάδας παραμένει σε ένα διαρκές – με μικρές παύσεις – αλυτρωτικό μοτίβο,
ενώ οι προκλητικές ενέργειες της εκάστοτε ηγεσίας συνεπικουρούμενες από τη
ισχυρή διασπορά σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία429 έχουν συμβάλει στη δημιουργία
και κυρίως την παγίωση ενός αρκετά ψυχρού κλίματος με το νότιο γείτονά της,
αγνοώντας επιδεικτικά τις σημαντικές θεσμικές προσπάθειες της Ελλάδας σε
δύσκολες στιγμές της ιστορίας της ΠΓΔΜ 430. Το κλίμα αυτό επιβαρύνθηκε
σημαντικά με την επιδερμική εφαρμογή των όρων της Συμφωνίας της Αχρίδας,
γεγονός που επιδεινώθηκε περαιτέρω με την εκλογή του εθνικιστή και εσωστρεφή
ηγέτη του VMRO – DPMNE Νίκολα Γκρουέφσκι το 2006. Η απροθυμία εφαρμογής
των συμφωνηθέντων, ο παραγκωνισμός της ισχυρής αλβανικής μειονότητας και η
εμμονή του Πρωθυπουργού στην ανωτερότητα και τη μοναδικότητα των
«Μακεδόνων»,

αποτέλεσαν

τα κύρια χαρακτηριστικά της

ακολουθούμενης

αναθεωρητικής πολιτικής του τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διμερείς σχέσεις με

428

Η παραδοχή του νέου πρωθυπουργού Zaev ότι «επί πολλά χρόνια προκαλούσαμε την Ελλάδα»
οπωσδήποτε προσμετρείται ως θετικό στοιχείο της προσέγγισής του στο θέμα του ονόματος, ωστόσο
το γεγονός ότι αυτοαποκαλείται «Μακεδόνας» επαναφέρει την αναθεωρητική και αλυτρωτική χροιά
του παρελθόντος. Περισσότερα στο άρθρο με τίτλο: «ΠΓΔΜ: Για πολλά χρόνια προκαλούσαμε την
Ελλάδα» στην ιστοσελίδα http://www.eleftherostypos.gr/ της 7 Δεκεμβρίου του 2017.
429
Περί δωρεών και αντιπαλότητας μεταξύ των ελληνικών και «μακεδονικών» διασπορών στα
προαναφερόμενα κράτη, στο Loring Danford, Η Μακεδονική διαμάχη, ο εθνικισμός σε έναν υπερεθνικό
κόσμο, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999, σελ. 183 – 185.
430
Οπωσδήποτε, η υπογραφή της Ενδιάμεσης συμφωνίας που σκοπό είχε αφενός την ομαλοποίηση του
κλίματος, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου μέσω σύναψης εμπορικών συμφωνιών κλπ αλλά και την
προετοιμασία για την επίλυση του ονοματολογικού, αφετέρου η υποστήριξη της εδαφικής
ακεραιότητας της ΠΓΔΜ από την Ελλάδα αποτελούν σημαίνοντα γεγονότα για την ύπαρξη της
ΠΓΔΜ.
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τα γειτονικά κράτη. Ωστόσο, η διαφθορά στο δημόσιο τομέα είναι ένα γεγονός που
αποτέλεσε την κύρια αιτία πτώσης της κυβέρνησής του, ενώ δεν λείπουν και οι
καταγγελίες εναντίον κυβερνητικών υπηρεσιών για νόθευση των εκλογικών
αποτελεσμάτων παλαιότερων αναμετρήσεων431.
Η αλαζονεία και οι μαξιμαλιστικές τάσεις που αναπτύχθηκαν από τον
Γκρουέφσκι, αλλά και η πτώση του δέκα χρόνια μετά λόγω της αδιέξοδης πολιτικής
και των οικονομικών σκανδάλων που ανέκυψαν, άνοιξε το δρόμο σε ένα νέο
κυβερνητικό σχήμα432, έξι μήνες μετά τις εκλογές του 2016 με επικεφαλής τον
μετριοπαθή και πρώην δήμαρχο της Στρούμνιτσα Zoran Zaev433, αρχηγό του
κόμματος SDSM. Ο νέος Πρωθυπουργός434 με την εκλογή του στο νέο αξίωμα,
δείχνει να κινείται στις παρυφές του πολιτικού ρεαλισμού, θέτοντας ως τις κυριότερες
προτεραιότητές του την ένταξη435 στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ενώ στην εσωτερική
πολιτική σκηνή υποσχέθηκε τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών 436 και την
καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο βίο437. Η προσέγγιση του με την Ελλάδα
με αφορμή την αλλαγή του ονόματος του διεθνούς αεροδρομίου των Σκοπίων δείχνει
ότι ο Zaev αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα και το πραγματικό μέγεθος των
διαστάσεων

του

προβλήματος

της ονομασίας.

Ωστόσο,

η θέρμη

και η

αποφασιστικότητα με την οποία φαίνεται να διακατέχεται 438 από τις πρώτες ημέρες
431

Περισσότερα για την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην ΠΓΔΜ από το 2015 ακόμη, στο
άρθρο της DW με τίτλο: «Όμηρος του Γκρουέφσκι η ΠΓΔΜ».
432
Η νέα κυβέρνηση αποτελείται από το πλειοψηφικό SDSM και το Αλβανικό DUI του Αλί Αχμέτι.
Το τελευταίο διαθέτει έναν αντιπρόεδρο και τέσσερις υπουργούς. Περισσότερα στο άρθρο της Huff
Post Greece της 29/5/2017, με τίτλο: «Νέα κυβέρνηση στην ΠΓΔΜ με Αλβανό αντιπρόεδρο και τέσσερις
υπουργούς από το αλβανικό DUI».
433
Ο Zoran Zaev γεννήθηκε στην Στρούμνιτσα την 8η Οκτωβρίου του 1974 και σπούδασε Οικονομικές
επιστήμες ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος νομισματικής οικονομίας. Δήμαρχος της
γεννέτηρας του από το 2005 έως το 2016 και παράλληλα αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης
από το 2013, φαίνεται να διάκειται θετικά στη βελτίωση των σχέσεων με τους γείτονες και γενικότερα
σε μια πορεία αντίθετη με εκείνη του προκατόχου του.
434
Η κυβέρνηση συνεργασίας του Ζάεφ έχει υλοποιηθεί με το αλβανικό DUI. Το κόμμα DUI αποτελεί
την πολιτική μετεξέλιξη του ένοπλου αλβανικού UCK. Σ. Λυγερός, στο Εν ονόματι της Μακεδονίας, Ο
διπλωματικός πόλεμος για το όνομα, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2008, σελ. 337.
435
Οι οικονομικοί δείκτες στην ΠΓΔΜ δείχνουν ότι η χώρα βρίσκεται πολύ κάτω του μέσου όρου
ανάπτυξης και ευημερίας από όλα τα κράτη των Βαλκανίων. IMF Working Paper /17/92, Late to the
game? Capital flows to the Western Balkans, April 2017.
436
Ο βασικός μισθός ανέρχεται σε 165 μόλις ευρώ ενώ η πρόταση που κατατέθηκε από τη νέα
κυβέρνηση προς τους εργοδότες αναφέρει την αύξηση του μισθού στα 200 ευρώ μηνιαίως και με
κρατική επιδότησή για τον πρώτο χρόνο εργασίας. Δελτίο Οικονομικής και επιχειρηματικής
επικαιρότητας Νο3, Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδας στην ΠΓΔΜ/Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων, Σκόπια, 5 Ιουλίου 2017.
437
Περισσότερα στο άρθρο του Politico της 6 Ιανουαρίου του 2017, με τίτλο: «Macedonia forms new
government 6 months after elections».
438
Αναφορικά με τη νέα συμπεριφορά της ΠΓΔΜ σε σχέση με την Ελλάδα και τις προσπάθειες
ένταξης στις δυτικές δομές άμυνας, στο άρθρο της DW της 14 Ιουνίου του 2017, με τίτλο: «Ο
πρωθυπουργός των Σκοπίων και η διαμάχη για την ονομασία».
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της διακυβέρνησης της ΠΓΔΜ, ώστε να πετύχει τον εκδημοκρατισμό και την ένταξη
της χώρας του στους θεμελιώδεις δυτικούς θεσμούς άμυνας, ασφάλειας και
κοινωνικής – οικονομικής ευημερίας439, συνιστούν θετικά μηνύματα σύγκλισης και
συμβιβασμού με τα υπάρχοντα εσωτερικά προβλήματα440 από τη μια μεριά, από την
άλλη σηματοδοτεί μια περισσότερο τολμηρή στροφή προς την εξεύρεση λύσεων στα
ανοιχτά διεθνή ζητήματα441 που έρχονται σε σύγκρουση με τις θέσεις του
απερχόμενου εθνικιστικού VMRO – DPMNE του Νίκολα Γκρουέφσκι.
α.

Η ήττα του Γκρουέφσκι και η νέα (;) εποχή για την ΠΓΔΜ
Το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών του Οκτωβρίου του 2017,

επιβεβαίωσε την οριστική απομάκρυνση του Γκρουέφσκι από την εξουσία442. Η
ακόλουθη παραίτησή443 του από την αρχηγία του VMRO – DPMNE σήμανε το τέλος
μιας μακράς και εξαιρετικά αβέβαιης εποχής όταν το 2003 ο Γκρουέφσκι είχε
αναλάβει τα ηνία του κόμματος και από το 2006 και για δέκα συνεχόμενα χρόνια, το
τιμόνι της ΠΓΔΜ ασκώντας πολιτική απομονωτισμού και εμμονής στις
τυχοδιωκτικές θέσεις του εθνικισμού και της ουτοπίας. Ωστόσο, η μεγάλης έκτασης
διαφθορά στην κυβέρνησή του και σε ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας διοίκησης έφερε
τον πρώην εθνικιστή ηγέτη αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη εξαιτίας των αιματηρών
επεισοδίων που έλαβαν χώρα εντός της βουλής της ΠΓΔΜ στις 27 Απριλίου του
439

Σε συνέντευξή του ο Zaev αναγνωρίζει ότι η πορεία της ΠΓΔΜ στην ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ
είναι μονόδρομος. Εφημερίδα «Η Καθημερινή», άρθρο με τίτλο: «Ζάεφ: Πιθανή η συμβιβαστική λύση
για την ονομασία», της 06/12/2017.
440
Η αλβανική γλώσσα αναγνωρίστηκε ως επίσημη δεύτερη στην ΠΓΔΜ σε αντίθεση με τον
Γκρουέφσκι που εξαιτίας των αδιάλλακτων θέσεών του «διατηρούσε» την ΠΓΔΜ σε ομηρία
αστάθειας με τη μη εξεύρεση κοινών σημείων με τα κόμματα των Αλβανόφωνων και δεν σχημάτιζε
κυβέρνηση.
441
Το ονοματολογικό με την Ελλάδα, το «γλωσσικό» και το «εθνοτικό» με τη Βουλγαρία και οι
διαφορές με τη Σερβία και την Αλβανία.
442
Οι δημοτικές εκλογές ήταν ένα κρίσιμο σημείο καμπής για την πολιτική πορεία του πρώην
πρωθυπουργού ο οποίος ανέμενε ότι σε περίπτωση ανάκαμψης του VMRO – DPMNE στις δημοτικές
εκλογές, θα του επέτρεπε να επανέλθει και να διεκδικήσει εκ νέου τα ηνία της ΠΓΔΜ. Ωστόσο, το
αποτέλεσμα των εκλογών και η καταπόντιση των ποσοστών του VMRO – DPMNE, επέτρεψαν στην
εσωκομματική αντιπολίτευση να τον αμφισβητήσει και να τεθεί θέμα αλλαγής στο τιμόνι του
κόμματος, γεγονός που έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο Γκρουέφσκι αναλαμβάνοντας και την ευθύνη για
την καταστροφική ήττα στις εκλογές. Η παραίτηση του πραγματοποιήθηκε την 10 η Δεκεμβρίου στη
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Περισσότερα στο άρθρο «Παραιτήθηκε από
αρχηγός του VMRO – DPMNE ο Γκρουέφσκι» στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ της 11 Δεκεμβρίου του 2017.
443
Επικρατέστεροι διάδοχοι για την ηγεσία του VMRO – DPMNE εμφανίζονται ο γενικός γραμματέας
του κόμματος Χρίστιαν Μίτσκοσκι, για τον οποίο λέγεται ότι έχει την εύνοια του Γκρούεφσκι, οι
πρώην υπουργοί Εξωτερικών της ΠΓΔΜ Αντόνιο Μιλόσοσκι και Νίκολα Πόποσκι, ο βουλευτής του
VMRO-DPMNE Ιλίγια Ντίμοφσκι και ο πρώην υπουργός Υγείας Νίκολα Τοντόροφ.
www.naftemporiki.gr/, άρθρο της 11 Δεκεμβρίου 2017 με τίτλο: «ΠΓΔΜ: Παραιτήθηκε από αρχηγός
του VMRO-DPMNE ο Γκρουέφσκι».
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2017, σε μια προσπάθεια συγκάλυψης των σκανδάλων και των ατασθαλιών στις
οποίες έχουν υποπέσει τα στελέχη του κόμματός του444. Η βίαιη άρνηση445 των
στελεχών του VMRO – DPMNE να δεχτούν ότι πρόεδρος της βουλής αναλαμβάνει
για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας ο Αλβανόφωνος Ταλάτ Τζαφέρι που
υποστηριζόταν από το κόμμα της αντιπολίτευσης του Ζάεφ και τα μειονοτικά
αλβανικά κόμματα, αποτέλεσε ουσιαστικά το κύκνειο άσμα του Γκρουέφσκι στην
ενεργό πολιτική.
Απόλυτα προσηλωμένος στις επιταγές του δυτικού προσανατολισμού της
ΠΓΔΜ, ο Ζόραν Ζάεφ εμφανίζεται αρκετά διαλλακτικός και εκφράζει προθυμία
ειλικρινούς διαλόγου για την εξεύρεση αμοιβαία επωφελούς λύσης στο ζήτημα της
ονομασίας, ακόμη και με αλλαγή του ονόματος της ΠΓΔΜ, θέση που προκάλεσε
θύελλα αντιδράσεων από το αντιπολιτευόμενο πλέον VMRO – DPMNE. Η ιδέα
ακύρωσης της μετονομασίας του διεθνούς αεροδρομίου της πρωτεύουσας των
Σκοπίων που πραγματοποιήθηκε από την κυβέρνηση του Γκρουέφσκι το Δεκέμβριο
του 2016 όπου και μετονομάστηκε σε Μ. Αλέξανδρος, υιοθετείται σχεδόν αμέσως
από το νέο πρωθυπουργό, μια προσέγγιση που υποστηρίζεται θερμά από το σύνολο
των μελών της Διπλωματικής Λέσχης Σκοπίων446. Οι επαφές και οι συναντήσεις του
πρωθυπουργού και με άλλους ηγέτες των Βαλκανικών κρατών, όπως με τον Σέρβο
Aleksandar Vucic447, φανερώνουν ότι η ΠΓΔΜ αναγνωρίζει και επιζητά περισσότερο
επιτακτικά τη σταθερότητα στις διμερείς επαφές 448 η οποία θα εδραιωθεί περαιτέρω
444

Ο νέος πρωθυπουργός Ζάεφ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε δεσμευτεί να
δικαστούν οι υπαίτιοι των ταραχών εντός της βουλής και ήδη ο εισαγγελέας έχει προβεί στην έκδοση
ενταλμάτων σύλληψης 36 ατόμων μεταξύ των οποίων 6 βουλευτές του Γκρουέφσκι που
πρωτοστάτησαν στα επεισόδια και ο πρώην διοικητής της αστυνομίας Μίτκιφ Τσάτκοφ.
445
Περισσότερα στην αναλυτική Έκθεση στον περίγυρο της Ελλάδας από την Έδρα ΓΕΕΘΑ
«Θουκυδίδης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας/Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Έκθεση
του διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2017, σελ. 50.
446
Η ιδέα μετονομασίας του αεροδρομίου σε «Κ. Γκλιγκόροφ» φαντάζει εξαιρετικά καλή αρχή ώστε ο
Ζάεφ να δείξει έμπρακτα διεθνώς τις αρχικές τουλάχιστον προθέσεις του. Τα μέλη της Διπλωματικής
Λέσχης των Σκοπίων που αποτελείται από πρώην και ενεργούς διπλωμάτες της ΠΓΔΜ και ξένους που
υπηρέτησαν στην ΠΓΔΜ για λογαριασμό άλλων κρατών, αποτελούν ένα σημαντικό στήριγμα των
προσπαθειών και των πρωτοβουλιών για τη μετονομασία του αεροδρομίου. Άρθρο της ιστοσελίδας
Liberal της 10ης Νοεμβρίου του 2017, με τίτλο: «Πρωτοβουλία για μετονομασία του αεροδρομίου των
Σκοπίων σε Kiro Gligorov».
447
Αν και κατά τα τέλη Αυγούστου του 2017 σημειώθηκε ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών με
αφορμή κατηγορίες περί κατασκοπείας της ΠΓΔΜ εναντίον αξιωματούχων της Σερβίας, οι σχέσεις
τους έχουν ομαλοποιηθεί μετά από κοινή τους δήλωση. Περισσότερα στο www.cnn.gr της 23
Αυγούστου 2017 σε άρθρο με τίτλο: «Σερβία εναντίον ΠΓΔΜ: τι κρύβει η αντιπαράθεση Βελιγραδίου με
τα Σκόπια».
448
Η παρουσία του Σέρβου Γκόραν Ζιβάλιεβιτς, αξιωματούχου της σερβικής κρατικής ασφάλειας και
μέλους της σερβικής πρεσβείας στην ΠΓΔΜ, στη βουλή κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στην εκλογή
του προέδρου της βουλής, προκάλεσε σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ ΠΓΔΜ και Σερβίας με
την πρώτη να κατηγορεί τη δεύτερη για ανάμειξη στα εσωτερικά της ενώ την κατηγόρησε και για
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με την ανάπτυξη των οικονομικών δεσμών και του εμπορίου. Επιπρόσθετα, οι
πρόσφατες επαφές του Ζάεφ με τον Βούλγαρο ομόλογό του Μπόϊκο Μπορίσοφ και η
υπογραφή συμφωνίας καλής γειτονίας449 μεταξύ των δύο κρατών, σηματοδοτούν την
έναρξη μιας νέας προσπάθειας βελτίωσης και επανεκκίνησης του διαλόγου για την
επίλυση των διαφορών τους450.
Εξίσου σημαντικές σημειώνονται οι προσπάθειες του Ζάεφ για τη
σταθερότητα και τη βελτίωση των σχέσεων με τις άλλες χώρες σε συναντήσεις που
έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ στο πλαίσιο σύσκεψης του Ατλαντικού Συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου του 2017 στην Ουάσιγκτον. Η παραδοχή ότι
η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των δυτικών Βαλκανίων είναι επιτακτική, συμπαρασύρει
την ΠΓΔΜ να αναζητήσει την ένταξή της σε ΝΑΤΟ και ΕΕ διαμέσου της επίλυσης
του ονοματολογικού, ενώ ο ΥΠΕΞ της ΠΓΔΜ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η ΠΓΔΜ
δεν θέτει κόκκινες γραμμές αλλά πράσινα φώτα»451. Η αμερικανική υποστήριξη για
την ένταξη όχι μόνο της ΠΓΔΜ αλλά και των άλλων κρατών της δυτικής
Βαλκανικής, εδράζεται στην επίτευξη της περαιτέρω σταθερότητας, αλλά και της
αποτελεσματικής αναχαίτισης της ρωσικής επιρροής452 στην ευρύτερη περιοχή,
ειδικά μετά και την ένταξη του Μαυροβουνίου στη Συμμαχία την 5 η Ιουνίου του
τρέχοντος έτους. Ωστόσο, οι ταχέως εξελισσόμενες καταστάσεις στη διεθνή πολιτική
πρέπει να τηρούν σε εγρήγορση τα αντανακλαστικά της ελληνικής διπλωματίας,
καθώς πληθαίνουν οι φωνές από άλλα κράτη της Ευρώπης και πολλαπλασιάζονται οι
πιέσεις του διεθνούς συστήματος για την πρόσκληση της ΠΓΔΜ για ένταξη στο
άσκηση φιλορωσικής πολιτικής αφού συντάσσεται με το εθνικιστικό VMRO – DPMNE του
Γκρουέφσκι ο οποίος στηρίζεται από τη Μόσχα. Έδρα ΓΕΕΘΑ «Θουκυδίδης» του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας/Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Έκθεση του διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2017,
σελ. 52.
449
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο πρωθυπουργών για την υπογραφή της συμφωνίας καλής
γειτονίας, ο Ζόραν Ζάεφ εκμυστηρεύτηκε στον βούλγαρο ομόλογό του ότι θα αλλάξει το όνομα της
ΠΓΔΜ, δέσμευση που αποτέλεσε μία εκ των προϋποθέσεων της υπογραφής της μεταξύ τους
συμφωνίας. Επιπλέον, ο ίδιος ο Ζάεφ φαίνεται ότι γνωρίζει με λεπτομέρεια το ονοματολογικό ζήτημα
καθώς παραδέχθηκε ότι η τωρινή συνταγματική ονομασία της ΠΓΔΜ δημιουργεί προβλήματα στην
Ελλάδα καθώς η γειτονική χώρα διαθέτει επαρχία με το ίδιο όνομα και μάλιστα στα σύνορα των δύο
κρατών. Δημοσίευμα της ιστοσελίδας www.tribune.gr, με τίτλο: «Ο Ζάεφ εκμυστηρεύτηκε στον
Μπορίσοφ ότι τα Σκόπια θα αλλάξουν όνομα», της 19 Νοεμβρίου του 2017. Η ημερομηνία υπογραφής
της συμφωνίας είναι σημαδιακή αφού η 2α Αυγούστου συμπίπτει με την ημερομηνία εξέγερσης του
Ίλιντεντ.
450
Περισσότερα για την επιτυχή επανεκκίνηση των σχέσεων ΠΓΔΜ – Βουλγαρίας στο άρθρο του
www.skai.gr, της 1ης Αυγούστου 2017 με τίτλο: «ΠΓΔΜ και Βουλγαρία υπέγραψαν σύμφωνο καλής
γειτονίας».
451
Άρθρο στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» της 01 Δεκεμβρίου 2017 με τίτλο: «ΗΠΑ: Υψηλή
προτεραιότητα για την αμερικανική κυβέρνηση τα δυτικά Βαλκάνια».
452
Για τις αιτίες αλλά και την επίσημη παραδοχή του Ατλαντικού Συμβουλίου περί ρωσικής ανάμειξης
στα Βαλκάνια με σκοπό την παρεμπόδιση ένταξής τους σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, στο έντυπο: Balkans
Forward: A new US Strategy for the Region, page 11.
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ΝΑΤΟ, έστω και με την προσωρινή της ονομασία, χάριν της σταθερότητας και της
ασφάλειας στην ευρύτερη Βαλκανική χερσόνησο.
Σύμφωνα με τον Ζάεφ, η ένταξη σε ΝΑΤΟ και ΕΕ είναι όχι απλά
μονόδρομος, αλλά ότι χωρίς ένταξη στους Οργανισμούς αυτούς η ΠΓΔΜ δεν έχει
κανένα μέλλον453, επιβεβαιώνοντας την κυνική προσέγγιση του πολιτικού ρεαλισμού
ως την πλέον ενδεδειγμένη λύση για τη χώρα του454. Φαίνεται να προκρίνει την
επίλυση του κυριότερου προβλήματος, του ονοματολογικού, με τη συνεργασία του
διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς από τον οποίο περιμένει νέες ιδέες και προτάσεις455
για λύση στο ζήτημα στο πλαίσιο των μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων υπό την
αιγίδα του ΟΗΕ456. Οι επισκέψεις του ΥΠΕΞ της ΠΓΔΜ στην Ελλάδα, οι
συναντήσεις του με τον Έλληνα ομόλογό του Ν. Κοτζιά457 και η παραδοχή του για
αμοιβαίες υποχωρήσεις με την σαφώς ισχυρότερη Ελλάδα, δηλώνουν ότι η ΠΓΔΜ
κινείται στο δρόμο των θεσμικών προσεγγίσεων και προσπαθειών για την επίλυση
του ζητήματος. Μια πιθανή ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ με την παράλληλη
453

Ο υπερδιπλασιασμός του δημοσίου χρέους της ΠΓΔΜ στο διάστημα 2008 – 2016 που από 23%
εκτοξεύτηκε στο 47,8%, αναγκάζει τον Ζάεφ να προβεί σε σημαντικές παραχωρήσεις στο
ονοματολογικό. Αν και προς το παρόν τουλάχιστο βιώσιμο, οι αυξητικές τάσεις του χρέους δεν
αποτελούν καλό οιωνό για την οικονομική κατάσταση στην ΠΓΔΜ που σύμφωνα με τις προβλέψεις
της Παγκόσμιας Τράπεζας έχουν το μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης για το έτος 2018 σε σχέση με τα
υπόλοιπα βαλκανικά κράτη. Τόσο, η ΠΓΔΜ παραμένει ένας δημοφιλής επενδυτικός προορισμός για
τις ξένες αλλά και εγχώριες επενδύσεις. Περισσότερα στο άρθρο στην ιστοσελίδα:
http://meta.mk/en/world-bank-predicts-macedonia-will-have-the-lowest-economic-increase-in-theregion/ και στο δελτίο της Παγκόσμιας Τράπεζας: Doing Business 2018, Reforming to create jobs, A
World Bank Group Flagship Report, 15th Edition.
454
Εκτός των άλλων, η ΠΓΔΜ ως μέλος του Οργανισμού της Παγκόσμιας Τράπεζας, συμμετέχει σε
ενδεδειγμένες δράσεις και προγράμματα οικονομικών κυρίως μεταρρυθμίσεων της Τράπεζας ώστε να
καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική και επομένως με βιώσιμο δημόσιο χρέος για τον περιορισμό του,
όπως φαίνεται στο δελτίο του Οργανισμού:World Bank Group/FYRO Macedonia Partnership, Country
Program Snapshot, April 2015. Στην κατεύθυνση προσαρμογής της οικονομίας της ΠΓΔΜ με τα
Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2017 τριετές
πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο προσπαθειών εξυγίανσης της οικονομίας, όπως
στο: Public Financial Management, Reform Program 2018 – 2021. Ωστόσο, η αναγραφή στο
εξώφυλλο του εντύπου του Συνταγματικού ονόματος τη χρονική περίοδο που υποτίθεται ότι
εγκαταλείπει την αδιαλλαξία στο ονοματολογικό, δεν συμβαδίζει με τις οικονομικές μεταρρυθμιστικές
προσπάθειες.
455
Δεν έχει διευκρινίσει ακόμη εάν συμφωνεί ή απορρίπτει ονόματα που τέθηκαν τα προηγούμενα
χρόνια των διαπραγματεύσεων.
456
Συγκεκριμένα, κατά την επίσκεψή του στο Βελιγράδι για την προγραμματισμένη του συνάντηση με
τον Σέρβο πρωθυπουργό Vucic, ο Ζάεφ είχε δηλώσει στην εφημερίδα Politika: «Με την Δημοκρατία
της Ελλάδος αρχίσαμε να οικοδομούμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού και αυτό χαίρει
υποστήριξης τόσο στις χώρες μας όσο και σε διεθνές επίπεδο. […] Διακρίνω και στην ελληνική ηγεσία
αυτό το αίσθημα υπευθυνότητας και ήρθε ο καιρός να κλείσει αυτή η μακροχρόνια διένεξη που
αποτελεί τροχοπέδη στην ευρωατλαντική πρόοδο της περιοχής μας γενικότερα. Έτσι, θέλω να πιστεύω
ότι ο καθένας θα αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί για να λυθεί αυτό το ζήτημα».
457
Συνιστά τη συνέχιση των καλών σχέσεων που ξεκίνησαν με τη σύναψη των Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) στη βάση της Συμφωνίας της 24 ης Ιουνίου του 2015. Έδρα ΓΕΕΘΑ
«Θουκυδίδης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας/Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Έκθεση
του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2017, σελ. 54.
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εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής και από τα δύο κράτη λύσης, θα συμβάλει
αποφασιστικά στη θωράκιση της ΠΓΔΜ και στην περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής
έναντι των ρωσικών επιδιώξεων. Η Ρωσία458 έστω και αποδυναμωμένη σε σχέση με
το ένδοξο παρελθόν της ΕΣΣΔ, έχει πάντοτε στην ατζέντα της τα Βαλκάνια και
μάλιστα σε μια ρευστή περίοδο που το κρατο-κεντρικό διεθνές σύστημα ακόμη
μετασχηματίζεται και βρίσκονται σε εξέλιξη δημιουργίες συμμαχιών μεταξύ των
κρατών.
Από την άλλη μεριά, η ΕΕ μετά την οικονομική και θεσμική κρίση που
αντιμετώπισε, αναζητά αφενός την ταυτότητά της αφετέρου τη σταθερότητα κυρίως
στην περιφέρεια459. Η αισιοδοξία με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι διευρύνσεις
του παρελθόντος, έχει παραχωρήσει τη θέση της στο σκεπτικισμό με την ταυτόχρονη
αύξηση των εθνικιστικών αλλά και των αποσχιστικών κινημάτων460. Ωστόσο, η
ευρωστία της και οι προοπτικές που παρέχει για τις συνθήκες ζωής των πολιτών
αποτελούν σημαντικότατους στόχους των υπό ένταξη ή πολύ περισσότερο των
κρατών που δεν βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ένταξης όπως η ΠΓΔΜ. Όμως,
και η ίδια η ΕΕ αναζητά την ένταξη των χωρών των δυτικών Βαλκανίων καθώς
θεωρεί ότι η περιοχή αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης461 της
δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών για όλους τους
πολίτες της. Μια πιθανή διεύρυνση της ΕΕ στα δυτικά Βαλκάνια θα συμβάλει στην
περαιτέρω ενίσχυση της ενότητας και της ίδιας της ΕΕ462, όπως δήλωσε πρόσφατα ο
458

Οι πιέσεις που ασκεί η Ρωσία στην ΠΓΔΜ για να αποτρέψει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ μέσω
«ενοχλήσεων» από τη γειτονική Σερβία, αποδεικνύει ότι η Ρωσία ουδόλως θεωρεί τα Βαλκάνια μια
χαμένη υπόθεση. Με όχημα την μη αποδεκτή «Αλβανική πλατφόρμα» η οποία ενισχύει το αλβανικό
στοιχείο και στο Κοσσυφοπέδιο, η Ρωσία παρείχε στήριξη στον πρώην πρωθυπουργό Γκρουέφσκι ο
οποίος ήταν αρνητικός στην παραχώρηση δικαιωμάτων στην αλβανική μειοψηφία. Περισσότερα στο:
Έδρα ΓΕΕΘΑ «Θουκυδίδης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας/Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών, Έκθεση του διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2017, σελ. 48.
459
A. Hemerijck, B. Knapen, E. Van Doorne, Μετά το σεισμό: Οικονομική κρίση και θεσμική επιλογή,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010, σελ. 97 – 121.
460
Το BREXIT και η εμφάνιση αποσχιστικών τάσεων σε Καταλονία και Λομβαρδία, επιβεβαιώνουν
έμπρακτα τις συνέπειες της αύξησης ουτοπιστικών προσεγγίσεων εκ μέρους τοπικών και κεντρικών
κυβερνήσεων ανά την Ευρώπη. Επιπρόσθετα, η εμφάνιση ακραίων ισλαμιστικών στοιχείων κυρίως
στα Βαλκάνια και σε χώρες με μουσουλμανικό πληθυσμό, αποτελεί επιπρόσθετο λόγο ένταξης και της
ΠΓΔΜ – εκτός των οικονομικών – στην ΕΕ για την αύξηση της σταθερότητας στην περιοχή.
461
Αναφέρεται απερίφραστα στη Διάσκεψη κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη την
21η Ιουνίου του 2003. Περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΕΕ http://europa.eu/rapid/pressrelease_PRES-03-163_el.htm.
462
Η αίτηση ένταξης της σχισματικής εκκλησίας της ΠΓΔΜ για ένταξή της στο Πατριαρχείο της
Βουλγαρίας φανερώνει ότι και η ιερατική ιεραρχία κινείται σε ρυθμούς «εκκλησιαστικής ενοποίησης»,
σε μια προσπάθεια αφενός αντιμετώπισης της επιρροής της ρωσικής εκκλησίας έναντι της
Αρχιεπισκοπής της Αχρίδας, αντίπαλο της «Μακεδονικής», αφετέρου την εγκατάλειψη του
απομονωτισμού και το αίτημα που κατατέθηκε στη Βουλγαρική εκκλησία, θεωρείται απίθανό η
τελευταία να το αποδεχθεί ώστε να αποφύγει να έρθει σε σύγκρουση και τριβές με την αντίστοιχη της
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αρμόδιος Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Γιοχάνες Χαν463. Υποστήριξε
επίσης ότι υπάρχει μεγαλύτερη επιθυμία εκ μέρους των κρατών για ένταξη σε σχέση
με τον προηγούμενο χρόνο, γεγονός που σηματοδοτεί τη βελτίωση του διεθνούς
κλίματος για ένταξη και της ΠΓΔΜ στην ενωμένη Ευρώπη.
Η συνάντηση των ΥΠΕΞ των κρατών των δυτικών Βαλκανίων (ΠΓΔΜ,
Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Σερβίας, Αλβανίας και Βοσνίας – Ερζεγοβίνης) που
πραγματοποιήθηκε στα τέλη του Νοεμβρίου 2017, φανερώνει την αναθέρμανση του
ενδιαφέροντος της αμερικανικής διπλωματίας στην περιοχή464. Η αυξανόμενη ρωσική
επιρροή η οποία βρήκε πρόσφορο έδαφος λόγω των αδύναμων θεσμικών και
πολιτικών δομών και οι προσπάθειες ανάμειξης στα εσωτερικά της ΠΓΔΜ,
καταδεικνύουν την ανάγκη μεγαλύτερης αμερικανικής ανάμειξης στην περιοχή.
Μάλιστα, ο πρόεδρος του think tank του Ατλαντικού Συμβουλίου Ντέιμον Ουίλσον
θεωρεί ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό ρόλο
στη σταθερότητα των Βαλκανίων στη βάση της Διακήρυξης της Θεσσαλονίκης του
2003, για την οποία μάλιστα υποστηρίζει ότι υπάρχει ανάγκη ανανέωσής της σε
διατλαντική, και όχι μόνο διαβαλκανική, βάση. Στο πλαίσιο μιας περισσότερο
ενεργής επαναδραστηριοποίησης των ΗΠΑ στην περιοχή – ακόμα και με την πιθανή
έλευση αμερικανικών στρατευμάτων465 τόσο στο Κοσσυφοπέδιο όσο και στην ΠΓΔΜ
– η Ελλάδα έχει την σημαντική ευκαιρία να συνδράμει στην ενίσχυση των
αμερικανικών συμφερόντων στη βάση των αντίστοιχων ελληνικών, προς όφελος της
επίλυσης της ονομασίας, στη βάση όμως του θεσμικού και πολιτικού ρεαλισμού.

Σερβίας ενώ εκφράζονται επιφυλάξεις ότι μια τέτοια κίνηση ίσως εκθρέψει τον βουλγαρικό
αλυτρωτισμό. Περισσότερα στο άρθρο της ιστοσελίδας BalkanInsight της 27 Νοεμβρίου του 2017 με
τίτλο: «Bulgarian Bishops agree to Lobby for Macedonian church».
463
Ο Επίτροπος δήλωσε την 28 Νοεμβρίου 2017 στην αυστριακή εφημερίδα Wiener Zeitung ότι η
ένταξη των δυτικών Βαλκανίων θα έχει πολλαπλά οφέλη και για τα κράτη της περιοχής και για την ΕΕ
καθώς θα ενισχυθεί η μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη, θα αντιμετωπιστεί η παρουσία του
ριζοσπαστικού Ισλάμ στην περιοχή ενώ τα κράτη με τη σειρά τους θα ωφεληθούν από την αλληλεγγύη
ολόκληρης της ΕΕ σε θέματα που άπτονται οικονομικής και θεσμικής φύσεως στο διεθνές περιβάλλον.
Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://www.huffingtonpost.gr/2017/11/28/diethnes-eyropi-xanvalkania_n_18667966.html.
464
Άρθρο της εφημερίδας «Η Καθημερινή», με τίτλο: «Οι ΗΠΑ στο δρόμο της επιστροφής στα
Βαλκάνια», της 4ης Δεκεμβρίου 2017.
465
Σχετικά με την ήπια ισχύ και την εμμονή των Αμερικανών να χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο την
σκληρή ισχύ, στο: Joseph Nye, Ήπια ισχύς: Το μέσο επιτυχίας στην παγκόσμια πολιτική, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2005, σελ. 17 – 24.
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β. Η Ελλάδα ως κράτος – κλειδί της ενταξιακής πορείας της ΠΓΔΜ στην
Ευρωατλαντική οικογένεια στο πλαίσιο του «θεσμικού πολιτικού ρεαλισμού»
Η ενταξιακή πιθανότητα ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ το 2008,
σηματοδότησε την ωρίμανση της διαφωνίας γύρω από το ονοματολογικό ζήτημα με
την Ελλάδα. Η απόρριψη της αποστολής πρόσκλησης για την έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων προκάλεσε δυσφορία και σόκαρε την ΠΓΔΜ η οποία ωστόσο είχε
προσέλθει στη Σύνοδο κορυφής αποδυναμωμένη, καθώς τα αλβανικά κόμματα466 που
τη στήριζαν είχαν αποχωρήσει διότι ο Γκρουέφσκι δεν αναγνώριζε και δεν
επιθυμούσε να προχωρήσει στην επισημοποίηση της αλβανικής ως δεύτερης
επίσημης γλώσσας του κράτους. Η αποτυχία του στη Σύνοδο ως κυβέρνηση
μειοψηφίας πλέον αποτέλεσε το όχημα για την έξαρση του εθνικισμού και του
αλυτρωτισμού, δείγματα ότι η προτεραιότητά του ήταν το εκλογικό πολιτικό όφελος
και όχι η πραγματική ενδυνάμωση της ΠΓΔΜ διαμέσου της εισόδου της στο ΝΑΤΟ.
Η νίκη του στις εκλογές που προκηρύχτηκαν σε συνέχεια της μη ένταξης στη
Συμμαχία, κεφαλαιοποίησε ουσιαστικά την αλυτρωτική προσέγγιση του Γκρουέφσκι
χαράζοντας μια αβέβαιη πορεία για την ΠΓΔΜ τα επόμενα επτά περίπου χρόνια.
Το χρονικό διάστημα μέχρι την περίοδο της αστάθειας το 2015
χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα της ΠΓΔΜ προς στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να
μην υπάρχει καμία εξέλιξη ούτε από τον ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Νίμιτς467
καθώς δεν υπήρχε η παραμικρή διάθεση υποχώρησης της γειτονικής χώρας. Η
διπλωματική νίκη της Ελλάδας συνεπικουρούμενη από την ομοφωνία των Συμμάχων,
δεν φάνηκε να μετατρέπεται σε παράδειγμα μεταστροφής της συμπεριφοράς της
ΠΓΔΜ παρά έφερε μάλλον τα αντίθετα αποτελέσματα. Ωστόσο, το ελληνικό βέτο
δύναται και σήμερα να αποτελέσει δείγμα γραφής για την ΠΓΔΜ για το πώς η
Συμμαχία λαμβάνει αποφάσεις. Οι εθνικιστικές κορώνες και οι προπαγανδιστική
τακτική περί προκαταβολικά προκατειλημμένης αρνητικής ελληνικής θέσης,
συνιστούν μια πρόσκαιρη πολιτική στάση που μόνο ανεμικά αποτελέσματα μπορεί να
αποκομίσει. Ο συμβιβασμός των ΗΠΑ στο ελληνικό βέτο δείχνει ξεκάθαρα το δρόμο

466

Αποχώρησε ο Μεντούχ Θάτσι του Δημοκρατικού αλβανικού κόμματος. Σ. Λυγερός, Εν ονόματι της
Μακεδονίας, Ο διπλωματικός πόλεμος για το όνομα, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2008, σελ. 314 – 315.
467
Τα ονόματα που τέθηκαν στο πλαίσιο των συνομιλιών της Βιέννης στις 17 Μαρτίου του 2008 από
τον Νίμιτς προς τους δύο διαπραγματευτές, ήταν: «Άνω Μακεδονία», «Νέα Δημοκρατία της
Μακεδονίας» και «Republika Makedonija – Skopje» αμετάφραστο. Κανένα όμως δεν έγινε αποδεκτό.
Σ. Λυγερός, Εν ονόματι της Μακεδονίας, , Ο διπλωματικός πόλεμος για το όνομα Εκδόσεις Λιβάνη,
Αθήνα 2008, σελ. 319.

-99-

στην πλευρά της ΠΓΔΜ. Οι θέσεις του κράτους πρέπει να γίνουν περισσότερο
συγκαταβατικές, ώστε να υπάρξει αρχικά προσέγγιση και στη συνέχεια αμοιβαία
αποδεκτή λύση. Είναι επίσης αναγκαίο η ΠΓΔΜ να λάβει υπόψη της ότι οι άσκοπες
κατηγορίες και οι θεατρινισμοί στο διεθνές στερέωμα δεν έχουν θέση στους κόλπους
του ΝΑΤΟ και δεν αποτελούν δημιουργικές μεθόδους.
Από τη μεριά της η Ελλάδα, μετά την άσκηση του βέτο και την αποδοχή της
αρνητικής της θέσης από τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας στη βάση της ομοφωνίας,
διατηρεί τον κύριο ρόλο του ρυθμιστή στη διένεξη με την ΠΓΔΜ στο πλαίσιο των
θεσμών. Η διπλωματική νίκη στο Βουκουρέστι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
ιστορίας του ΝΑΤΟ και πιστοποιεί την θεσμική ισχύ ενός κράτους που ανήκει στη
Συμμαχία. Επιπρόσθετα, η νίκη αυτή είναι αναγκαίο να κεφαλαιοποιηθεί από την
Ελλάδα και να αξιοποιηθεί ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις για το όνομα της
Δημοκρατίας της ΠΓΔΜ ως μοχλός πίεσης και πειθούς προς την αντίπαλη πλευρά. Η
ελληνική διπλωματία έχει στην παρούσα φάση ένα παράθυρο ευκαιρίας468 με την νέα
κυβέρνηση του γειτονικού κράτους να δείχνει σημάδια διαλλακτικότητας
αντιλαμβανόμενη προφανώς ότι η μελλοντική της πορεία στους ευρωατλαντικούς
θεσμούς εξαρτάται όχι μόνο από τη διαπραγματευτική της θέση, αλλά σε μεγάλο
βαθμό και από την προσέγγισή της με την Ελλάδα, παλαιό μέλος του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ. Ο βαθμός δυσκολίας της μετονομασίας της ΠΓΔΜ είναι αρκετά υψηλός, όχι
όμως αδύνατος. Η προσωρινή της ονομασία θυμίζει την εποχή της Γιουγκοσλαβίας,
μιας οντότητας που ανήκει στο παρελθόν εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ μια νέα
προτεινόμενη και κοινά αποδεκτή ονομασία είναι δυνατόν να παράσχει νέες
ευκαιρίες συνεργασίας και να θεμελιώσει ισχυρά το μέλλον του κράτους και των
πολιτών του, ανεξάρτητα ακόμα από την εθνοτική ομάδα στην οποία ανήκουν.
Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η ιστορία είναι δυνατόν να
επαναλαμβάνεται σε διάφορες φάσεις της εξέλιξης της. Όπως το 2008 έτσι και
σήμερα, η πρόσκληση της ΠΓΔΜ για ένταξη στο ΝΑΤΟ εντός του 2018 παρουσιάζει
αρκετές ομοιότητες. Οι φωνές πληθαίνουν ξανά για επίλυση μέσα σε στενά χρονικά
περιθώρια ενώ η φράση περί «μοναδικής ιστορικής ευκαιρίας» επαναλαμβάνεται
όπως και πριν τη Σύνοδο κορυφής του 2008. Ωστόσο, οι συνθήκες που πλαισιώνουν
τη θεσμική διαδικασία των προσπαθειών Νατοϊκής ενσωμάτωσης της ΠΓΔΜ είναι
468

Σύμφωνα με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, εφόσον εγκαταλειφθεί ο αλυτρωτισμός, γίνουν υποχωρήσεις και
εμφανιστεί διαλλακτικότητα στις θέσεις της ΠΓΔΜ. Περισσότερα στο: Έδρα ΓΕΕΘΑ «Θουκυδίδης»
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας/Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Έκθεση του διμήνου
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017, σελ. 81.
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διαφορετικές. Η Ελλάδα έχει ήδη ασκήσει μια φορά το βέτο για το ίδιο θέμα χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει ανώτατο όριο χρήσης του. Είναι όμως αναγκαίο να
εμφανίσει μια περισσότερο ευέλικτη στάση και να μην επαναπαυθεί μόνο στη
διπλωματική επιτυχία που σημείωσε δέκα έτη πριν, επιβεβαιώνοντας μια στείρα
θέση. Οι προσπάθειες «δυτικοποίησης» της συμπεριφοράς της ΠΓΔΜ πρέπει να
συνεχιστούν αταλάντευτα ενώ απαραίτητη είναι η ομοψυχία των κομμάτων της
ελληνικής πολιτικής για την εξασφάλιση θετικών αποτελεσμάτων. Στην προσπάθειά
της αυτή, η Ελλάδα καλείται να λάβει υπόψη της και το υπό διαμόρφωση διεθνές
σύστημα το οποίο σύμφωνα με το νεορεαλισμό και την Τρίτη εικόνα της θεώρησης
του Kenneth Waltz, ασκεί πιέσεις κυρίως στην ΠΓΔΜ υπό το φως της ρωσικής
ανάκαμψης469 στην περιοχή. Αυτοί οι συσχετισμοί ισχύος σε μια περιοχή που πάντως
κυριαρχεί η αμερικανική παρουσία 470, ασκούν πιέσεις και στην Ελλάδα με φόντο την
εξεύρεση λύσης στο ονοματολογικό με τρόπαιο την ένταξη της ΠΓΔΜ μεταξύ Δύσης
και Ανατολής.
Η Ελλάδα επίσης πρέπει να χρησιμοποιήσει τις παραδοσιακά καλές τις
σχέσεις με τη Σερβία και να καταφέρει να ισορροπήσει στη γραμμή του
ανταγωνισμού με τη Ρωσία, όντας μέλος του δυτικού μπλοκ. Η πρόσφατη ένταση
στις σχέσεις ΠΓΔΜ – Σερβίας και η απόφαση της δεύτερης να χρησιμοποιεί471 την
ονομασία ΠΓΔΜ αντί της αντίστοιχης συνταγματικής «Μακεδονία», μπορεί να
εκληφθεί ότι συμβαδίζει με τα ελληνικά συμφέροντα. Ωστόσο, η σερβική θέση
πρέπει να εξεταστεί αντικειμενικά, καθώς οι επιρροές του ρωσικού παράγοντα με
σκοπό την παρεμπόδιση τόσο της ενταξιακής πορείας της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ όσο και

469

Η ρωσική επανεμφάνιση στα Βαλκάνια συνδέεται με το γεγονός παρεμπόδισης της ένταξης της
ΠΓΔΜ αλλά και άλλων πρώην Γιουγκοσλαβικών δημοκρατιών στο ΝΑΤΟ. Η παραδοσιακά
φιλορωσική Σερβία και η ιδιάζουσα κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο με την αναγνώριση του ως
ανεξάρτητο κράτος υπό ειδικό καθεστώς, υποδαυλίζει τη διεύρυνση της Συμμαχίας στα Βαλκάνια,
περιοχή που έχει μεγάλη ανάγκη τη σταθερότητα και την ασφάλεια επηρεαζόμενη από τις νέες απειλές
που αναδύθηκαν και αναγνωρίστηκαν από το ΝΑΤΟ τον 21ο αιώνα. Επίσης, σημαντικό είναι το
γεγονός ότι η Ρωσία τηρεί πολύ καλές σχέσεις με το εθνικιστικό κόμμα του Γκρουέφσκι που εμφάνισε
αδιάκοπη αδιαλλαξία, η ενίσχυση των θέσεων του «Μακεδονισμού» και σωρεία προκλήσεων στις
σχέσεις με την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.
470
Με την υλοποίηση της μετακίνησης αμερικανικών και Νατοϊκών στρατευμάτων σε Βαλκανική και
ΝΑ Ευρώπη γενικότερα, η παρουσία της Δύσης είναι αδιαπραγμάτευτη. Ωστόσο, πρέπει η ρωσική
παρουσία να μην υποβαθμίζεται καθώς αποτελεί έναν υπολογίσιμο και ισχυρό αντίπαλο της Δύσης ο
οποίος έχει δείξει σημάδια αναθεωρητισμού όπως στην περίπτωση της Γεωργίας το 2008 και της
Ουκρανίας το 2014.
471
Η κυβέρνηση της Σερβίας παραδέχθηκε δημόσια έπειτα από τις κατηγορίες έναντι της ΠΓΔΜ
αφενός για κατασκοπεία των υπαλλήλων της σερβικής πρεσβείας στα Σκόπια, αφετέρου της στήριξης
της απόφασης της ΠΓΔΜ ώστε το Κόσσοβο να γίνει μέλος της UNESCO, ότι έκανε λάθος που
αναγνώρισε την ΠΓΔΜ με το συνταγματικό της όνομα.
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της αναχαίτισης για την ισχυροποίηση του αλβανικού παράγοντα472 στην περιοχή σε
βάρος του σερβικού πληθυσμού στο Κοσσυφοπέδιο, συνιστούν παράγοντες που
καθιστούν περισσότερο πολύπλοκες τις ελληνοσερβικές σχέσεις με άμεσο αντίκτυπο
στις διαπραγματεύσεις του ονοματολογικού και τελικά στην ενταξιακή διαδικασία
της ΠΓΔΜ στη Δυτική Συμμαχία. Άλλωστε, η ΠΓΔΜ με τη σημερινή της αστάθεια
και αβεβαιότητα αλλά και την ανώριμη πολιτικά στάση της, αποτελεί και είναι
πρόσφορο έδαφος για την αναχαίτιση του αμερικανικού παράγοντα με την
παρείσφρηση της ρωσικής επιρροής στα εσωτερικά της473. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα
αν και φιλική και ομόθρησκη με τη Ρωσία χώρα, οφείλει να κινηθεί στο δυτικό
μονοπάτι

του

πολιτικού

ρεαλισμού

και

ορθολογισμού

στο

πλαίσιο

των

διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης, παραδειγματίζοντας
την ΠΓΔΜ με αποδεκτές διαδικασίες επίλυσης του ζητήματος.
Οι πρόσφατες συναντήσεις του Μάθιου Νίμιτς με τους εκπροσώπους των
δύο κρατών πρέσβεις Αδαμάντιο Βασιλάκη και Βάσκο Ναουμόφσκι το διήμερο 11
και 12 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, φανέρωσε τη βούληση των δύο πλευρών για
εξεύρεση λύσης474 στο κοντινό μέλλον. Η ειδικός διαμεσολαβητής475 διευκόλυνε τις
επαφές των δύο κρατών, αλλά δεν έθεσε καμία νέα πρόταση ονομασίας,
αναθερμαίνοντας εκ νέου το κλίμα. Ωστόσο, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής
ότι η βούληση των δύο πλευρών για περαιτέρω συναντήσεις εντός του 2018, δεν
εντάσσονται σε κανέναν επίσημο σχεδιασμό και ως εκ τούτου δεν είναι καθόλου
βέβαιο ότι θα λάβουν χώρα παράλληλα με πιθανές διαπραγματευτικές προσπάθειες476
για την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ477 ενόψει της συνόδου κορυφής εντός του ιδίου
έτους478. Ωστόσο, η βούληση αυτή που επιδεικνύεται στις συναντήσεις είναι
472

Με την «αμέριστη» τουρκική βοήθεια στους τομείς της τεχνικής και στρατιωτικής συνεργασίας.
Αναφορικά με τις προσπάθειες επηρεασμού της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκάνια και
την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης – Μεσόγειο θάλασσα τη σημερινή εποχή, στο άρθρο του Αν.
Καθηγητή Σ. Λίτσα με τίτλο: «Russia in the Eastern Mediterranean: Intervention, Deterrence,
Containment», Digest of Middle East Studies.
474
Άρθρο στην εφημερίδα Ναυτεμπορική της 13ης Δεκεμβρίου 2017 με τίτλο: «Αισιοδοξία για λύση
στο όνομα της ΠΓΔΜ».
475
Ο κ. Νίμιτς δήλωσε ότι το ζήτημα της ονομασίας δεν θα λυθεί ως διά μαγείας. Χρειάζεται
«πολιτική βούληση» και «καλή διπλωματία» τόνισε, σημειώνοντας παράλληλα ότι η πάροδος του
χρόνου δεν διευκολύνει τις διαβουλεύσεις. Από το παραπάνω άρθρο της εφημερίδας η Ναυτεμπορική.
476
Αναφορικά με τους στόχους, τα στάδια και τις τακτικές που δύναται να εφαρμοστούν σε
διαπραγματεύσεις, στο: Η. Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων – Κρίση – Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 1997, Κεφάλαιο 10, σελ. 136 – 156.
477
Χαρακτηριστική και σαφέστατη η δήλωση του γ.γ. του ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg κατά τη διάρκεια
επίσκεψής του στην ΠΓΔΜ την 18 Ιανουαρίου του 2018: «Είναι καλό όταν υπάρχουν φιλοδοξίες,
ωστόσο πρέπει αυτές να συνοδεύονται και από ρεαλισμό. Χρειάζεται ακόμη δουλειά, όπως η επίλυση
της διαφοράς με την Ελλάδα σχετικά με το συνταγματικό όνομα της χώρας σας».
478
Η επίσπευση των διαπραγματευτικών διαδικασιών για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας
473
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αναγκαίο να συνοδεύονται από ειλικρινές, έμπρακτο ενδιαφέρον και πράξεις που να
επιβεβαιώνουν ότι η ΠΓΔΜ είναι διατεθειμένη να προβεί σε υποχωρήσεις479 για την
εξεύρεση λύσης. Η Ελλάδα από τη μεριά της οφείλει να συμμετάσχει στις
προσπάθειες της λύσης του ονόματος στη βάση της προσέγγισης που έχει υιοθετηθεί
τα τελευταία χρόνια480, εκείνη του εθνικού της συμφέροντος και να αποδείξει
ταυτόχρονα ότι είναι ο παράγοντας – κλειδί της ενταξιακής πορείας της ΠΓΔΜ σε
ΝΑΤΟ και ΕΕ, ως αξιόπιστος σύμμαχος, εταίρος και θεματοφύλακας των δυτικών
Ευρωατλαντικών θεσμών σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη.

μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ υπό τον κ. Νιμιτς στην έδρα του ΟΗΕ στη Ν. Υόρκη την 17 η Ιανουαρίου
του 2018 δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή επιθυμία από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές για την επίλυση
του ζητήματος. Ωστόσο, η βούληση από μόνη της, όσο ισχυρή και αν είναι, δεν είναι αρκετή για να
στήριξη τη λύση ενός τόσο ζωτικού θέματος ενώ ο Θουκυδίδης στην εξιστόρηση του
Πελοποννησιακού Πολέμου (ή Μεγάλου Πολέμου όπως επέμενε ο ίδιος ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας
Στρατηγός και φυσικά ιστορικός να αποκαλεί την πολύχρονη σύγκρουση Αθήνας – Λακεδαιμονίων)
μας επαναφέρει στην πραγματικότητα με το σφάλμα του επιφανούς Αθηναίου Αλκιβιάδη που έπεισε
πολύ γρήγορα τους συμπολίτες του στην εκκλησία του Δήμου, παρασέρνοντας ουσιαστικά τους
Αθηναίους και τον έμπειρο Στρατηγό Νικία να αναλάβουν – λανθασμένα – επιχειρήσεις εναντίον των
Σικελών, το αποτέλεσμα των οποίων σήμανε ουσιαστικά την καταστροφή και το τέλος της Αθηναϊκής
ηγεμονίας.
479
«Ο Ζάεφ εκμυστηρεύτηκε στον Μπορίσοφ ότι τα Σκόπια θα αλλάξουν όνομα», σε άρθρο της tribune
της 19 Νοεμβρίου του 2017.
480
Με νέα αφετηρία την ελληνική θέση που πέτυχε τη διπλωματική επιτυχία του 2008 στο
Βουκουρέστι.
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μετά τη διάλυση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1989 και
το μετασχηματισμό του διεθνούς συστήματος σε ηγεμονικό πολυπολικού τύπου, η
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και ειδικά το υποσύστημα της χερσονήσου του Αίμου,
πέρασε σε μια νέα φάση πολιτικών διεργασιών. Την πτώση των αυταρχικών
κομμουνιστικών κυβερνητικών συστημάτων στα κράτη του Βαλκανικού χώρου,
διαδέχθηκε η δημιουργία ανεξάρτητων κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Ομοσπονδίας και την είσοδο δημοκρατικών διεργασιών διακυβέρνησης και των
άλλων κρατών της ΝΑ Ευρώπης. Η πολιτική αυτή διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε
μερικές χώρες ομαλά, ενώ αντίθετα σε μερικές άλλες παρουσιάστηκαν σημαντικές
δυσχέρειες. Η περιπτωσιολογία της ΠΓΔΜ είναι ίσως η χαρακτηριστικότερη όλων,
καθώς λόγω της διαμάχης της με την Ελλάδα και της μη αναγνώρισής της με το
Συνταγματικό της όνομα ως Δημοκρατία της «Μακεδονίας» αλλά με το προσωρινό
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της «Μακεδονίας» (ΠΓΔΜ), στερείται μέχρι
σήμερα ελευθερία κινήσεων και κρατικής ταυτότητας στο διεθνές σύστημα.
Από την εποχή του θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου ακόμα, τα εδάφη του
Μακεδονικού βασιλείου διεκδικήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου από λαούς και
κράτη ενώ η σημερινή ΠΓΔΜ συνεχίζει να διεκδικεί την ανεκτίμητη κληρονομιά του
μεγάλου στρατηλάτη. Η αλλαγή του διπολικού διεθνούς συστήματος σηματοδότησε
την έναρξη της νεότερης φάσης στην αντιπαράθεση μακεδονικού ζητήματος ανάμεσα
σε Ελλάδα και ΠΓΔΜ, με κύρια αιχμή το δικαίωμα της ΠΓΔΜ να χρησιμοποιεί ή όχι
την ελληνική ονομασία «Μακεδονία», για τον αυτοπροσδιορισμό της στο διεθνές
στερέωμα. Το πρόβλημα αυτό ωστόσο, δεν περιορίζεται στο περιθώριο μόνο του
ονόματος. Το ζήτημα έχει πολυεπίπεδη και ευρεία διάσταση και εδράζεται κυρίως
στην ταυτότητα προσδιορισμού των κατοίκων της νέας δημοκρατίας των 25 ετών, τη
γλώσσα τους και φυσικά τον πολιτισμό και την παράδοσή τους. Το γεγονός ότι ο
πληθυσμός της ΠΓΔΜ αποτελείται από μια πανσπερμία εθνοτήτων – Σλάβοι,
Αλβανοί, Βλάχοι, Τούρκοι, Αθίγγανοι κλπ – προσθέτει στο ζήτημα μια ακόμη
παράμετρο που είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία επίλυσης του
ονοματολογικού ώστε να αντικατοπτρίζει περισσότερο την πραγματικότητα και να
προσδιορίζει το σύνολο της διαφορετικότητας των κατοίκων.
Η ΠΓΔΜ από την πλευρά της, από την εποχή της ανεξαρτησίας της και με
όχημα τη δοσμένη από τον Τίτο μετά τον Β’ ΠΠ τεχνητή ταυτότητά και όνομά με
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σκοπό τη διάκρισή και την προστασία της από τις βουλγαρικές διεκδικήσεις κατά τη
διάρκεια του 20ου αιώνα, συνεχίζει να διαιωνίζει τον ισχυρισμό περί της
μοναδικότητας της ως κληρονόμος του Μακεδονικού πολιτισμού. Ο φόβος και η
ψύχωση που διακατέχει εδώ και χρόνια τις ηγεσίες του κράτους και κυριαρχεί στην
εσωτερική πολιτική σκηνή περί περικύκλωσής της από αναθεωρητικές δυνάμεις,
ενισχύει τον εθνικισμό και την εμμονή στον παραπάνω ισχυρισμό και διαιωνίζει την
άκαμπτη στάση τους αναφορικά με την ονομασία της ΠΓΔΜ ως «Μακεδονία»,
συνεχίζοντας κατά τον τρόπο αυτό να μην συμβάλει στη δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης με τα γειτονικά κράτη. Επιπρόσθετα, η ΠΓΔΜ αγνοεί ότι στη διεθνή
πολιτική η τακτική της πόλωσης αποφέρει πενιχρά αποτελέσματα, ενώ δεν συμβάλει
σε καμία περίπτωση στην καθημερινή της προσπάθεια για την επιβίωσή της στο
άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα. Επιπλέον, ο απομονωτισμός, στοιχείο
αντιδιαμετρικά αντίθετο με την έννοια της συνεργασίας, την καθιστά εν δυνάμει
παράγοντα αστάθειας στο βαλκανικό υποσύστημα και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη
καθώς μια πιθανή κατάρρευσή της μπορεί να οδηγήσει στην αναβίωση εδαφικών
διεκδικήσεων και εθνικό-σοβινιστικών τάσεων στην εύθραυστη αυτή περιοχή.
Η κακή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΠΓΔΜ σήμερα
είναι ένα από τα αρνητικά αποτελέσματα των τοποθετήσεών της στο ονοματολογικό
πρόβλημα. Η παραπάνω δυσχερής οικονομική κατάσταση είναι το άμεσο αποτέλεσμα
της αδυναμίας εισόδου της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ως συνέπεια μη εξεύρεσης λύσης
στο ζήτημα της επίσημης ονομασίας της. Το γεγονός ότι περισσότερες από 130 χώρες
στον πλανήτη έχουν αναγνωρίσει την ΠΓΔΜ με τη συνταγματική της ονομασία
αποτελεί οπωσδήποτε μια θετική για εκείνη ένδειξη, ωστόσο η βελτίωση των
οικονομικών δεικτών της θα επιτευχθεί μόνο με την ένταξή της στους
Ευρωατλαντικούς θεσμούς διαμέσου της λύσης του ζητήματος της ονομασίας με την
Ελλάδα. Η αδιαλλαξία και κυρίως ο αλυτρωτισμός που χαρακτηρίζουν και
διακατέχουν την πλευρά της ΠΓΔΜ, ειδικά κατά τη διακυβέρνηση του Νίκολα
Γκρουέφσκι, συνιστούν σοβαρά εμπόδια στην εξεύρεση λύσης και επομένως στην
αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσής της στο διεθνές σύστημα. Η αναγραφή στα
σχολικά εγχειρίδια περί αλύτρωτων πατρίδων και σκλαβωμένων «Μακεδόνων»
αδελφών που διαβιούν υπό τον Ελληνικό και Βουλγαρικό «ζυγό» στην «Μακεδονία
του Αιγαίου» και τη «Μακεδονία του Πιρίν» και οι χάρτες που απεικονίζουν το
Μακεδονικό χώρο ως ενιαίο κράτος με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, είναι βέβαιο
ότι δεν συνάδει με τις αξίες της Ευρώπης και του Δυτικού πολιτισμού γενικότερα. Οι
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εδαφικές διεκδικήσεις που φανερά προκύπτουν από την υιοθέτηση και διαιώνιση σε
βάθος ετών του αλυτρωτισμού ο οποίος εκφράζεται με την εμμονή στο όνομα
«Μακεδονία» – ενιαία και ανεξάρτητη – αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στις
διαπραγματευτικές προσπάθειες των δύο κρατών.
Η Ελλάδα από τη δική της πλευρά, έχει πετύχει μέχρι τώρα να μην
αναγνωριστεί – επίσημα τουλάχιστο – η νεαρή Δημοκρατία με το όνομα
«Μακεδονία». Από την εποχή του ψυχρού πολέμου και στοιχιζόμενη στο Δυτικό
μπλοκ κρατών, απέδειξε το ρόλο της ως παράγοντας σταθερότητας, ισχύος και
ευημερίας στη δύσκολη γωνιά των ταραχωδών Βαλκανίων. Η ανοχή της στις σχέσεις
της με τη Γιουγκοσλαβία με φόντο τους αλυτρωτισμούς και τις προκλήσεις του
νότιου κρατιδίου της Ομοσπονδίας, την τότε ΛΔ «Μακεδονίας» χάριν της
σταθερότητας στο Βαλκανικό σημείο επαφής των υπερδυνάμεων και όντας γνήσια
Ευρωπαϊκή χώρα, απέδειξε έμπρακτα τον ρυθμιστικό της ρόλο στις εξελίξεις του
χερσονήσου του Αίμου. Συνεπικουρούμενη από του Ευρωπαίους εταίρους της αλλά
και υποστηριζόμενη από τη φίλη και σύμμαχο αμερικανική υπερδύναμη, κατάφερε να
απορροφήσει τους έντονους κραδασμούς που προέκυψαν από τη διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας – ως αποτέλεσμα της λήξης του ψυχρού πολέμου – στο μαλακό
υπογάστριο της Ευρώπης και να αντιμετωπίσει με σχετική επιτυχία τις επιδιώξεις και
τις διεκδικήσεις της ελληνικής κληρονομιάς από την πρωτοεμφανιζόμενη ΠΓΔΜ.
Ωστόσο, η διχογνωμία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, η πολιτική αστάθεια που
ακολούθησε και η δυσκολία υιοθέτησης ενιαίας και συμπαγούς γραμμής στο ζήτημα
της ονομασίας του νέου γειτονικού κράτους, στέρησαν από την Ελλάδα την ευκαιρία
για μια μόνιμη και περισσότερη ωφέλιμη εθνικά λύση, αποδεχόμενη ουσιαστικά
επίσημα την αυθαιρεσία του Τίτο το 1944 με την ονομασία του νότιου Ομόσπονδου
κράτους ως ΛΔ «Μακεδονίας».
Η προσωρινή ονομασία που δόθηκε στο νεοσύστατο κράτος με την
υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας το 1995, βελτίωσε αρχικά τις σχέσεις των δύο
κρατών και συνέβαλε στην ελάττωση των εντάσεων και του εθνικισμού μεταξύ των
δύο κρατών. Επιπλέον, βελτίωσε σημαντικά τις οικονομικές και διμερείς σχέσεις
Ελλάδας – ΠΓΔΜ που στόχευαν κυρίως να ομαλοποιήσουν και να προετοιμάσουν το
κλίμα για την εξεύρεση μόνιμης λύσης στο ζήτημα της ονομασίας. Ωστόσο, η
προσωρινή ονομασία της ΠΓΔΜ παραμένει ο επίσημος ονομαστικός προσδιορισμός
της μέχρι σήμερα, αποτέλεσμα περιορισμένων προσπαθειών συνεννόησης και
απουσίας συμβιβασμού κυρίως από την ΠΓΔΜ. Η προσωρινή αυτή κατάσταση δεν
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ενθουσιάζει το διεθνή παράγοντα και περιορίζει τις προοπτικές ενίσχυσης και
σταθερότητας στη δύσκολη περιοχή των Βαλκανίων. Οι σημαντικές προσπάθειες των
ΗΠΑ και της ΕΕ, ως οι κύριοι εκπρόσωποι του Δυτικού κόσμου και πολιτισμού, στο
ζήτημα της ονομασίας και στην άμεση ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την
Ενωμένη Ευρώπη, δεν έχουν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ίσως το ζήτημα
του ονόματος καθαυτό να φαντάζει στη διεθνή κοινωνία ότι δεν έχει μεγάλη και
ουσιώδη σημασία, ωστόσο οι προεκτάσεις που αυτό έχει και ο αλυτρωτισμός που
εκπέμπει και αποτελεί όχημα της συμπεριφοράς των ηγεσιών της ΠΓΔΜ, δεν αφήνει
πολλά περιθώρια για παρερμηνείες.
Η εκλογή νέας κυβέρνησης μετά τις εκλογές του 2016 και η ανάληψη της
θέσης του πρωθυπουργού από τον μετριοπαθή σοσιαλδημοκράτη Ζόραν Ζάεφ,
συνοδεύτηκε από τις εμφανείς επιθυμίες της επίσημης ΠΓΔΜ για εξεύρεση λύσης
στο ζήτημα της ονομασίας το συντομότερο δυνατό. Η διαλλακτικότητα που
εμφανίζεται από την πλευρά της ΠΓΔΜ αγγίζει ακόμη και την πρόθεση αλλαγής της
συνταγματικής ονομασίας, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει περισσότερες
ενέργειες συμβιβασμού από τον Ζάεφ. Από την άλλη, οι ΗΠΑ ως κυρίαρχη πλέον
υπερδύναμη στα Βαλκάνια, προσβλέπει – και ορθά – σε μια λύση του ονόματος εντός
του Α’ εξαμήνου του 2018, κατάσταση ιδιαίτερα βολική ενόψει της συνόδου
κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Άλλωστε, η ρωσική
επαναδραστηριοποίηση στην περιοχή, δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια ελιγμών στις
ΗΠΑ και μια κοινά αποδεκτή λύση θα αποτελούσε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη
εντός του 2018 για την εξασφάλιση των συμφερόντων της στη ΝΑ Ευρώπη με την
ταυτόχρονη αναχαίτιση της πάντοτε υπολογίσιμης Ρωσίας.
Ωστόσο, ο δυσκολότερος ρόλος – κλειδί στην υπόθεση της ονομασίας της
γειτονικής χώρας, επιφυλάσσεται στην Ελλάδα, την κοιτίδα του Δυτικού και μητέρα
του Μακεδονικού πολιτισμού. Η Ελλάδα, ως κράτος που εμπνέει σταθερότητα και
δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης στις διεθνείς της σχέσεις αλλά και ως κράτος –
μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, είναι προς το συμφέρον της να επιδιώξει μια κοινά
αποδεκτή λύση ώστε να επιτρέψει την ένταξη της ΠΓΔΜ στους Ευρωατλαντικούς
θεσμούς εντός του 2018, εκμεταλλευόμενη το «παράθυρο ευκαιρίας» που
εμφανίζεται. Επιπλέον, θα αποδείξει για άλλη μια φορά ότι αποτελεί δύναμη
σταθερότητας και κυρίως αξιόπιστη σύμμαχος των Δυτικών θεσμών στο πλαίσιο
συνεργασίας και αλληλεξάρτησης που διέπει τις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις του
πολιτισμένου κόσμου. Ωστόσο, η αναγκαιότητα εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης
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δεν αποτελεί υποχρεωτική υιοθέτηση υποχωρητικών και μη ξεκάθαρων θέσεων της
Ελλάδας, μετατρέποντας τη λύση σε αυτοσκοπό. Η Ελλάδα είναι μέλος των
Ευρωατλαντικών θεσμών, έχει ισχυρή διαπραγματευτική θέση και δικαίωμα στο
βέτο. Ωστόσο, η εξεύρεση κοινά αποδεκτής και ορθολογικά προκύπτουσας λύσης σε
σύντομο ή όχι χρόνο, θα επιτρέψει στην ελληνική διπλωματία να περιορίσει τις
πιθανότητες αποτυχίας λύσης σε μεγάλο βάθος χρόνου – με δεδομένο ότι είναι
πιθανόν να αυξηθούν οι χώρες που θα αναγνωρίσουν την ΠΓΔΜ με το συνταγματικό
της όνομα – και θα εξασφαλίσει παράλληλα τα ελληνικά συμφέροντα με μια
ονομασία που θα γίνει αποδεκτή και θα χρησιμοποιείται στη διεθνή πολιτική από το
σύνολο των κρατών του ΟΗΕ, αναχαιτίζοντας ταυτόχρονα τη δυναμική και τη
μονοπώληση του ονόματος Δημοκρατία της «Μακεδονίας» και της Ελληνικής
κληρονομιάς από τη γειτονική χώρα.
Η ύπαρξη της κρατικής οντότητας της ΠΓΔΜ στα βόρεια σύνορα της
Ελλάδας, εξασφαλίζει στο ελληνικό κράτος ένα πλαίσιο σταθερότητας και
«μόνωσης» (buffer zone) από πιθανές εθνικιστικές εξάρσεις και εθνοτικές διαμάχες
που εκδηλώνονται στα κεντρικά Βαλκάνια. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας ότι
υφίσταται το κράτος της ΠΓΔΜ και περισσότερο εάν παρουσιάζει μεγαλύτερη
πολιτική σταθερότητα τόσο στο εσωτερικό του όσο και στις διμερής επαφές του με τα
γειτονικά κράτη. Η εσωτερική του αστάθεια, ωστόσο, η οποία προκαλείται εν μέρει
από την πληθυσμιακή ετερότητα αλλά κυρίως από τον ανταγωνισμό μεταξύ της
πλειοψηφούσας Σλαβικής και της δεύτερης μεγαλύτερης Αλβανικής, συνιστούν μια
λεπτή ισορροπία και για την ευρύτερη περιοχή κυρίως των Δυτικών Βαλκανίων. Οι
επιρροές του ενισχυμένου αλβανικού στοιχείου στο Κόσσοβο και οι στενές επαφές με
τη μητέρα Αλβανία, καθιστούν την αλβανική μειοψηφούσα μειονότητα ως
ρυθμιστικό παράγοντα σταθερότητας στις σχέσεις της ΠΓΔΜ με τα δυτικά Βαλκάνια
και κατ’ επέκταση με την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, το οργανωμένο έγκλημα και η
παρουσία ριζοσπαστικών ισλαμικών στοιχείων στην επικράτεια της ΠΓΔΜ,
προσθέτουν άλλο ένα εμπόδιο στην επιδιωκόμενη σταθερότητα του κράτους.
Οι σοβαρές οικονομικές δυστοκίες που αντιμετωπίζει η ΠΓΔΜ λόγω των
δομικών προβλημάτων στην οικονομία της αλλά και ως αποτέλεσμα του υψηλού
δείκτη διαφθοράς και κακοδιαχείρισης των οικονομικών της, αποτελούν τον δεύτερο
μεγαλύτερο παράγοντα αστάθειας της χώρας. Ταυτόχρονα, η άσχημη οικονομική
κατάσταση της ΠΓΔΜ αποτελεί μια δεύτερη «οικονομική» ευκαιρία για την
μαστίζουσα, από την οικονομική κρίση, Ελλάδα. Το επενδυτικό περιβάλλον της
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γειτονικής χώρας αποτελεί πόλο έλξης για επενδύσεις από τις ελληνικές εταιρίες, είτε
λυθεί το ζήτημα του ονόματος είτε όχι, ως μια εν δυνάμει διέξοδο από την
οικονομική δυσπραγία όπου έχει περιέλθει εδώ και περίπου οκτώ χρόνια.
Παράλληλα, η ΠΓΔΜ αποτελεί πόλο έλξης και για επιχειρηματικά σχήματα άλλων –
ίσως ισχυρότερων – κρατών, γεγονός που συνεπάγεται έναν πιθανό ανταγωνισμό στο
οικονομικό εσωτερικό τοπίο της ΠΓΔΜ. Ωστόσο, μια πιθανή κοινά αποδεκτή λύση
στο ζήτημα του ονοματολογικού, ίσως να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη δημιουργία
περισσότερο στενών δεσμών με την Ελλάδα και τη σύναψη ευνοϊκότερων
συμφωνιών με ελληνικά επιχειρηματικά σχήματα, στο πλαίσιο ενός αμοιβαία
επωφελούς οικονομικού συμφώνου.

Και οπωσδήποτε, η λύση στο ζήτημα της

ονομασίας είναι δυνατόν να επιτρέψει τη δημιουργία ασφαλέστερου οικονομικού
περιβάλλοντος καθώς η ΠΓΔΜ – με τη νέα της ονομασία – θα μπορέσει να ενταχθεί
στους Ευρωατλαντικούς θεσμούς, γεγονός που θα προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη
σταθερότητα στην περιοχή και θα αποτελέσει ελκυστικότερο επενδυτικό προορισμό.
Βεβαίως, ούτε η ΠΓΔΜ ούτε κανένα άλλο κράτος στο διεθνές σύστημα
δεν υφίσταται μόνο του αλλά αλληλεπιδρά με ισχυρότερα αλλά και ασθενέστερα ή
ίσης δυναμικής κράτη. Περισσότερο δε τα ισχυρά κράτη είναι εκείνα που ασκούν
μεγαλύτερη επιρροή γενικότερα αλλά και στην περίπτωση της ΠΓΔΜ, όπου ναι μεν
οι ΗΠΑ κατέχουν τα πρωτεία στις παρεμβάσεις στη χώρα, ωστόσο η μη ένταξή της
μέχρι σήμερα στο ΝΑΤΟ, καθιστά την ΠΓΔΜ ευάλωτη και στην ισχυρή ρωσική
επιρροή. Η Ελλάδα ως άμεσα εμπλεκόμενη εξαιτίας της εκκρεμότητας στο
ονοματολογικό ζήτημα, δέχεται πιέσεις από το διεθνή παράγοντα αλλά και ασκεί
θεσμικές πιέσεις στη βάση του διεθνούς δικαίου και της ισοτιμίας στη γειτονική χώρα
για να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις αλλαγές που απαιτούνται στο Σύνταγμά της
ώστε να πείσει το διεθνές περιβάλλον ότι είναι διατεθειμένη να συμβάλει ενεργά στην
επίλυση του ζητήματος. Σε αυτό το πλαίσιο προσπαθειών, η Ελλάδα διατηρεί μια
λεπτή ισορροπία μεταξύ της εθνικής της κυριαρχίας, προστασίας της εθνικής της
ταυτότητας και κληρονομιάς της Μακεδονικής παράδοσης αλλά και των σχέσεών της
με τα ισχυρά κυρίως κράτη στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.
Βασισμένη αποκλειστικά στο εθνικό συμφέρον και στην προάσπισή του, η
ελληνική διπλωματία είναι ανάγκη να βρει τον τρόπο να αυξήσει το εθνικό όφελος
και ταυτόχρονα να διαφυλάξει και να ενισχύσει τις επαφές της με τα κράτη μέλη της
Βορειοατλαντικής συμμαχίας. Η πρόσφατη παρέμβαση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Yens
Stoltenberg στο κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ αναφορικά με τις απαιτήσεις ένταξης της
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χώρας στο ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνουν την ταύτιση της Συμμαχίας με την επίσημη
ελληνική θέση και συμβάλει να απεγκλωβιστεί από πιθανό αδιέξοδο στις παρούσες
διαπραγματεύσεις για το ονοματολογικό αλλά από την άλλη την ενεργή παρέμβαση
των διεθνών Οργανισμών στα εσωτερικά ζητήματα του κράτους της ΠΓΔΜ.
Άλλωστε, όπως εμφανίστηκε την παρούσα χρονική περίοδο ένα παράθυρο ευκαιρίας
για δεύτερη μετά το 2008 φορά, δύναται να εμφανιστεί ξανά στο μέλλον. Μια
διαδικασία επίλυσης που θα περιλαμβάνει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα με όλα εκείνα
τα απαραίτητα προαπαιτούμενα που θα θέσει η Ελλάδα στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων ώστε να υφίσταται ουσιαστικός και πραγματικός έλεγχος
υλοποίησης

των

συμφωνηθέντων

στα

θέματα

εθνικότητας

–

γλώσσας,

αυτοπροσδιορισμού και παράδοσης, ανεξάρτητα από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ,
και να επιτρέπει, στη βάση του ορθολογισμού, τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων
σε δεύτερο και τρίτο στάδιο, φαντάζει μια περισσότερο ενδεδειγμένη προσέγγιση
ώστε να τεθεί το ζήτημα σε μια περισσότερο στέρεα και ρεαλιστική βάση και να
αποτελέσει όχημα ειρηνικής και σταθερής συνύπαρξης των δύο κρατών στην
περιοχή.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η Ελλάδα βρισκόμενη στο σταυροδρόμι πολλών και διαφορετικών
πολιτισμών, καλείται να αναλάβει για άλλη μια φορά πρωταγωνιστικό ρόλο στις
εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο περιφερειακό υποσύστημα της ΝΑ Ευρώπης και
ειδικότερα των Βαλκανίων, και να πετύχει. Στην εποχή της αλληλεξάρτησης και του
μετασχηματισμού των συσχετισμών ισχύος στο διεθνές σύστημα, το ελληνικό κράτος
είναι αναγκαίο να αποδείξει ότι είναι ικανό να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του και
να εξασφαλίσει την επιβίωσή του στο διεθνές στερέωμα, όντας ένα ηθικό κράτος που
προσδοκά τη διαιώνισή του στο μέλλον με αξιοπρέπεια. Η ελληνική διπλωματία
διαθέτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες ώστε να φέρει επιτυχώς
εις πέρας ένα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο πολύχρονο ζήτημα προς όφελος αρχικά
της Ελλάδας, αλλά και της ΠΓΔΜ και της περιοχής γενικότερα. Ένα κοινά αποδεκτό
όνομα στη βάση της εξάλειψης του αλυτρωτισμού από τη γειτονική χώρα, θα σημάνει
την έναρξη μιας νέας εποχής για τα δύο Βαλκανικά κράτη και την περαιτέρω
βελτίωση των σχέσεων τους ενώ θα αποτελέσει καίρια απόδειξη ότι η συνεργασία και
ο αμοιβαίος σεβασμός – που καλλιεργεί η εμπιστοσύνη – μεταξύ των
συμβαλλομένων αποτελούν τους κύριους μοχλούς ασφάλειας, σταθερότητας και
ευημερίας μεταξύ των κρατών, ως το αποτέλεσμα μιας πιθανής και επομένως
σημαντικότατης νίκης της ελληνικής διπλωματίας.
Την ώρα που συντάσσονται οι παρούσες γραμμές, βρίσκονται σε εξέλιξη
έντονες και μυστικές διαπραγματευτικές διεργασίες σε επίπεδο ΥΠΕΞ μεταξύ των
δύο κρατών. Η ευφορία και η αισιοδοξία που επικρατεί μεταξύ των δύο πλευρών
αποτελούν καλούς οιωνούς ως προς τις εξελίξεις, δεν προδικάζουν όμως σε καμία
περίπτωση το αποτέλεσμα. Η ελληνική διπλωματία, χωρίς να διακατέχεται από
συναισθηματισμούς, στοιχείο που δεν συμβάλει ουσιαστικά στη θετική εξέλιξη και
κατάληξη του προβλήματος, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος. Δεν
έχουν αυτή τη στιγμή ανακοινωθεί επίσημα πιθανές ονομασίες, ωστόσο το τοπίο
αναμένεται να ξεκαθαρίσει περισσότερο στο διάστημα μέχρι την 20 η Ιανουαρίου του
2018 και μετά όπου και θα λάβουν χώρα επίσημες διαπραγματεύσεις στην έδρα του
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ υπό τον ειδικό διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς. Παρά
το γεγονός ότι τα ευχολόγια – σύμφωνα με τον Eduard Carr – δεν έχουν θέση στη
διεθνή πολιτική, η πολιτική βούληση και η στόχευση και των δύο πλευρών για
επιτυχή εξεύρεση λύσης είναι εμφανώς ισχυρή. Εκείνο που απομένει είναι ο χρόνος
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που αποτελεί τον ενδεικτικό παράγοντα περί εξεύρεσης ή όχι κάποιας συμφέρουσας ή
όχι λύσης στο ζήτημα του ονόματος.
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