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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Επί 22 συνεχή έτη, έως το 2013, επικρατεί η εντύπωση ότι το πρόβλημα των 
Σκοπίων είναι η διαφορά του με την Ελλάδα για την ονομασία Μακεδονία. Η εντύ-
πωση είναι παντελώς ψευδής. Το υπαρξιακό πρόβλημα των Σκοπίων είναι το κρατικό 
ιδεολόγημα του «Μακεδονισμού» του, το οποίο ορίζει αμετάκλητα ως εχθρούς του όλα 
τα γειτονικά του Κράτη, το μονομερές πολίτευμά του και η ολοκληρωτική υφή του 
σλαβικού καθεστώτος του. Καλλιεργήθηκε από το 1943 στα Σκόπια προκειμένου να 
εφοδιάσει τη Γιουγκοσλαβία του Τίτο με το κατάλληλο όχημα του ηγεμονισμού για την 
ενσωμάτωση της Ελληνικής Μακεδονίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας. Εκείνη 
η απόπειρα απέτυχε. Μετά το 1990 η Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε, οι διεθνείς συνθήκες 
άλλαξαν δραματικά, οι ισορροπίες μεταξύ των Βαλκανικών Κρατών μεταβάλλονται δι-
αρκώς, η Τουρκία προωθεί μεθοδικά τη στρατηγική του νεο-οθωμανισμού στον ρευστό 
βαλκανικό χώρο και τα Σκόπια είναι πλέον ανεξάρτητο Κράτος. Ωστόσο, ο «Μακεδονι-
σμός» παραμένει κυρίαρχο ιδεολόγημα του Κράτους, συνιστά απαράβατο στοιχείο για 
την ύπαρξη και τη διαμόρφωση του Έθνους του, απετέλεσε Προοίμιο του Συντάγματός 
του το 1991, είναι αμετακίνητος άξονας της κρατικής πολιτικής, διδάσκεται καθημερινά 
σε όλα τα σχολεία επί τρεις γενεές και, τελικά, έγινε βίωμα των πλείστων Σλάβων του. 

Σύμφωνα μ’ αυτό, η κάποτε –στην πραγματικότητα ποτέ– Ενιαία Μακεδονία δι-
αμελίσθηκε στους Βαλκανικούς Πολέμους. Οι Έλληνες πήραν την Αιγαιατική Μακεδο-
νία, οι Βούλγαροι την Πιρίνσκα Μακεδονία και οι Σέρβοι τη Βαρντάρσκα Μακεδονία, 
ενώ ένα τέταρτο μικρό τμήμα της παραχωρήθηκε στους Αλβανούς. Έτσι η Ελλάδα, η 
Βουλγαρία και οι Αλβανοί ορίζονται ως «κατακτητές» της Μακεδονίας και κατ’ επέκτα-
ση πρωταγωνιστές του Μακεδονικού Ζητήματος.

Ο Μέγας Αλέξανδρος οδηγεί τον «μακεδονικό εθνικοαπελευ-
θερωτικό στρατό για την απελευθέρωση και των υποδούλων 
τμημάτων της Μακεδονίας» και τη δημιουργία της «Ενιαίας 
Μακεδονίας» με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη
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Το 1943 η Βαρντάρσκα απελευθερώθηκε από τον σερβικό ζυγό και είναι η πρώ-
τη ελεύθερη κοιτίδα του «Μακεδονικού Έθνους» που έχει υποχρέωση να απελευθερώ-
σει τα άλλα υπόδουλα τμήματα και να τα ενώσει σε μία Ενιαία Μακεδονία.

Ο χάρτης της «Ενιαίας Μακεδονίας», βρίσκεται σε όλα τα δημόσια γραφεία και σε όλα τα 
εκπαιδευτικά βιβλία. Είναι δόγμα του Κράτους. Εικονίζεται σε δημόσια μνημεία. 

Με αυτό το «κρατικό ιδεολόγημα» ο Χρόνος πάγωσε στα Σκόπια. Αλλά οι ωρο-
δείκτες προχωρούν στο Μεγάλο Ρολόι της Ιστορίας και δείχνουν ότι ο αναχρονιστικός 
«Μακεδονισμός»:

1. Δεν έχει και αποκλείεται να αποκτήσει τα μέσα και τις κατάλληλες διεθνείς 
περιστάσεις για να επιτύχει τους σκοπούς του.

2. Στρέφεται στο εσωτερικό εναντίον όλων των άλλων εθνικών ομάδων του που 
εγγίζουν το 40% του πληθυσμού του.

3. Κινείται απροκάλυπτα εναντίον όλων των γειτονικών Κρατών Ελλάδος, Βουλ-
γαρίας και Αλβανίας που αμύνονται και μοιραία αντιδρούν δυναμικά.

4. Απαγορεύει στα Σκόπια να αναδιοργανωθούν σε ένα σύγχρονο πολυεθνικό, 
δημοκρατικό και αλληλέγγυο Κράτος.

5. Προκειμένου να επιβιώσει και να επιβληθεί στο εσωτερικό τουλάχιστον, δια-
τηρεί ένα ολοκληρωτικό σλαβικό καθεστώς.

Το κρατικό ιδεολόγημά του αντιφάσκει προς την πραγματική κατάσταση του 
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Κράτους των Σκοπίων, προς τη σύνθεση και την εθνική ταυτότητα των 800.000 τουλά-
χιστον άλλων πολιτών του, προς τις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως και προς όσα «ιερά δόγματα» επικαλείται το ίδιο. 

Αυτή η μεγαλομανής ουτοπία κατέστησε ομήρους τους πολίτες του και αποτελεί 
ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλιά του. Μάταια, όμως, το προειδοποιούν οι ξένοι κορυ-
φαίοι ειδικοί των κρίσεων.

Η Utrinski Vesnik έγραψε στις 13.8.2011: «Δραματικές προβλέψεις για τη Μα-
κεδονία από τη Διεθνή Ομάδα Κρίσεων. Στην Έκθεση, που κυκλοφόρησε χθες, η χώρα 
παρουσιάστηκε με δυσοίωνες εικόνες και η Διεθνής Ομάδα Κρίσεων κατηγόρησε τον 
Πρωθυπουργό Νίκολα Γκρούεφσκι για τις πολιτικές του επιλογές που καθιστούν ομήρους 
τους Μακεδόνες. Όσον αφορά τα συμπεράσματα της Έκθεσης, δηλώνουν δραματικά και 
με σαφήνεια ότι η τύχη της χώρας εξαρτάται από τις αποφάσεις, που θα ληφθούν, σχετικά 
με το αν η κυβέρνηση επικεντρωθεί και προσανατολιστεί στην πορεία που θα οδηγήσει τη 
χώρα στην Ευρώπη ή θα την οδηγήσει σε μια διαδικασία εσωτερικής διάσπασής της. Η 
Έκθεση συνιστά να επιλυθεί το συντομότερο η διαφορά με την Αθήνα, η Μακεδονία να 
δεχτεί όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό και η Ελλάδα να αναγνωρίσει τη μακεδονική 
ταυτότητα και γλώσσα».

Ο «Μακεδονισμός», συνεπώς, δεν είναι απλώς πρόβλημα μεταξύ Σκοπίων - 
Αθηνών. Είναι πρόβλημα μεταξύ των Σκοπίων, όλων των γειτόνων του, του ΝΑΤΟ και 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Προ πάντων είναι υπαρξιακό πρόβλημα αυτού του Κράτους.   

Αδιάσειστα τεκμήρια δημοσιευμένα στα Σκόπια, στη Σόφια, στα Τίρανα, στο 

Ταυτόσημο μνημείο έστησε ο Δήμος Γευγελής στην κεντρι-
κή πλατεία του τον Σεπτέμβριο 2013.
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Κόσοβο, στη Μακεδονία, στην Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες και στην Άγκυρα αφηγού-
νται την πορεία και τα αίτια του δράματος στα επόμενα κεφάλαια.     

Το κράτος των Σκοπίων προσπαθώντας από τη μια να αποκοπεί από το κοινό 
παρελθόν, τον πολιτισμό, την γλώσσα κ.ά. των Σλαβομακεδόνων με τους Βουλγάρους 
και από την άλλη να διαχειριστεί το όραμα της Μεγάλης Αλβανίας –καθώς το 25,3% 
του πολυεθνικού πληθυσμού του αποτελούν αλβανοί πολίτες– οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. 
Μπροστά σ’ αυτό το αδιέξοδο, αυτεγκλωβίσθηκε με τον «Μακεδονισμό», ανακήρυξε 
μοναδική στρατηγική σύμμαχό του την Τουρκία, η οποία κατέλαβε ήδη στρατηγικές 
θέσεις στο εσωτερικό και χρησιμοποιεί τους Μουσουλμάνους –το 38% του συνολικού 
πληθυσμού– για να μεταβάλει τα Σκόπια σε νέα Οθωμανική Επαρχία της, ορμητήριο 
του νεο-οθωμανισμού σε όλα τα Βαλκάνια. Γι’ αυτό η Άγκυρα  ενισχύει ταυτόχρονα το 
όραμα της Μεγάλης Αλβανίας. Μόνη διέξοδος πάλι η Ελλάδα.

Μοναδική παρηγοριά τους μένει ότι περισσότερα από 151 Κράτη έχουν αναγνω-
ρίσει το Κράτος με την ψευδωνυμία «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Αλλά η αναγνώρι-
ση δεν λύει ούτε μπορεί ποτέ να λύσει το υπαρξιακό πρόβλημά τους. Αυτό φανερώνει 
καθημερινά η ωμή πραγματικότητα έστω και αν οι αδιάσειστες αποδείξεις της «χάνο-
νται στη μετάφραση», στις πρόσκαιρες σκοπιμότητες και στον λαβύρινθο όλων των 
κρισίμων παραμέτρων του Ζητήματος. Μαρτυρούν, ωστόσο, ότι:

1ον Το πρόβλημα είναι διεθνές. Αποτελεί εν δυνάμει ωρολογιακή βόμβα τόσο 
στα θεμέλια των Σκοπίων όσο και στην εύθραυστη ισορροπία των Βαλκανίων.

2ον Ανεξάρτητα από την ονομασία, το καθεστώς του αντιβαίνει παντελώς στις 
καταστατικές αρχές της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, στα δικαιώματα όλων των πολιτών του και 
στην ασυγκράτητη δημογραφία του.

3ον Υπό τον αυτονόητο και απαράβατο όρο ότι θα επιλυθούν ριζικά τα δύο ανω-
τέρω ζητήματα, η ένταξη των Σκοπίων ενισχύει την ετοιμόρροπη σταθερότητα αυτού 
του Κράτους και των Βαλκανίων, μειώνει δραστικά την εσωτερική σύγκρουση των 
αντιπάλων εθνικισμών του, αποτελεί θεσμική αφετηρία των λαϊκών του ελευθεριών και 
συμφέρει όλους τους γείτονές του –τον καθένα, όμως, για διαφορετικούς λόγους. 

Το αδιέξοδο είναι προφανές και, μετά 22 χρόνια, το αντιλαμβάνονται πια ολοέ-
να περισσότεροι Σλάβοι πολίτες στα Σκόπια. Ακόμη και αυτοί οι Σλάβοι διαμορφωτές 
κοινής γνώμης –και ουτοπίας– δεν κρύβουν πλέον τη βαθιά απογοήτευσή τους παρ’ ότι 
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το όνομα. Η εφημερίδα Utrinski Vesnik 
σημείωσε πικρά στις 10.10.2013: 

«Το Υπουργείο Εξωτερικών γιόρτασε χθες την 20ή επέτειο από τη σύναψη των 
πρώτων διπλωματικών σχέσεων της Μακεδονίας, αλλά οι επιτυχίες στον διπλωματικό 
τομέα μετριούνται ακόμα στα δάχτυλα. Ποιες ήταν οι διπλωματικές επιτυχίες και ποιες 
οι αποτυχίες της Μακεδονίας; Πού ήμασταν τότε και πού είμαστε τώρα; Θα πρέπει να 
είμαστε περήφανοι για όσα πετύχαμε ή μήπως έχουν περάσει δύο δεκαετίες και πληρώ-
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νουμε το τίμημα μιας παιδαριώδους πολιτειακής κατάστασης; Σε γενικές γραμμές, δύο 
πράγματα μπορεί να επισημανθούν ως σημαντικά. Η Μακεδονία ξεκίνησε τη διπλωματική 
της δοκιμασία με τη διαφωνία του ονόματος και τώρα γιορτάζει την επέτειο, που είναι η 
μεγαλύτερη ήττα μας και επιβράδυνε άλλες δύο προτεραιότητες: την ένταξή μας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και την εναρμόνισή μας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών πιστεύει ότι ένας νηφάλιος, πολυμερής, ελεύ-
θερος και έγκυρος επιστημονικός διάλογος μεταξύ όλων των γειτόνων πρωταγωνιστών 
μακριά από τις σκοπιμότητες των πολιτικών μπορεί να αποκαταστήσει τις αληθινές πτυ-
χές του Μακεδονικού Ζητήματος και να αποτρέψει, ή τουλάχιστον, να αποφορτίσει τις 
επικίνδυνες για όλους ανεύθυνες προεκτάσεις του. Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία συ-
νεργάζεται με τα Κρατικά Αρχεία όλων των γειτονικών χωρών, τα οποία και ευχαριστεί 
θερμά ακόμη μια φορά. Απόρρητα έγγραφα της Βουλγαρίας δημοσίευσε και σχολίασε 
στη Θεσσαλονίκη στην Ελληνική και στη Σόφια στη Βουλγαρική το 2008 σε κοινή 
έκδοση με τα Κρατικά Βουλγαρικά Αρχεία. Στη συνέχεια εξέδωσε το 2009 σε κοινή 
έκδοση με το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας απόρρητα έγγραφα 
της Γιουγκοσλαβίας στη Θεσσαλονίκη στην Ελληνική και στο Βελιγράδι στη Σερβική.  
Ο Τύπος των Σκοπίων χαρακτήρισε τα αποκαλυπτικά αυτά επιστημονικά έργα «ανοι-
χτή ελληνο-βουλγαρική και ελληνο-σερβική συνωμοσία κατά της Μακεδονίας». Ωστόσο, 
στον πρόλογο της δεύτερης μελέτης ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Σ. έγραφε:

Αυτή η διαβαλκανική επιστημονική συνεργασία φανερώνει ότι, παρά τα επι-
φαινόμενα και τις προκαταλήψεις περί τα Βαλκάνια, υπάρχουν σ’ όλες τις βαλκανικές 
χώρες ικανοί επιστήμονες και ισχυροί παράγοντες, ανοικτοί στον διάλογο με τη νωπή 
ακόμη κοινή δραματική Ιστορία, αποφασισμένοι να δείξουν στους λαούς τους ένα πολύ 
καλύτερο μέλλον με νηφαλιότητα, με σεβασμό του αντιλόγου, με κατανόηση του διαφορε-
τικού και με προσήλωση στην αναζήτηση του αληθινού. Είθε το παράδειγμα να επεκταθεί 
και να κατακτηθεί από όλους. 

Είναι αυτονόητο ότι η ανά χείρας μελέτη θα μπορούσε, πλην των άλλων, να ζω-
ογονήσει σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας έναν νηφαλιότερο και πιο ρεαλιστικό διακρατικό 
διάλογο τόσο μεταξύ γειτόνων όσο και μεταξύ εταίρων, προκειμένου να διασαφηνισθεί το 
βάθος, ο εσωτερικός ειρμός και ο στόχος του Μακεδονικού Ζητήματος, το οποίο επανήλ-
θε δραματικά στην επικαιρότητα από τα Σκόπια. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ουδείς πια 
νομιμοποιείται να επικαλείται «άγνοια» των στρατηγικών παραμέτρων χωρίς να αυτογε-
λοιοποιείται.

Προκαλεί, λοιπόν, βαθιά ικανοποίηση το γεγονός ότι, για πρώτη φορά στα χρονικά, 
η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σερβία, σπονδυλική στήλη άλλοτε και ιστορική παρακατα-
θήκη της Γιουγκοσλαβίας σήμερα, ανοίγουν παραγωγικό διάλογο, έστω τριγωνικό, για το 
Μακεδονικό Ζήτημα, μέσω της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Αλληλοδιασταυρούμε-
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νος ο λόγος τους συνθέτει αυθεντία έναντι κάθε τρίτου και, ως άλλος μίτος της Αριάδνης, 
οδηγεί στον λαβύρινθο του πολυπλόκου αυτού Ζητήματος που οι τρίτοι αδυνατούν να το 
κατανοήσουν, το περιπλέκουν και το σφετερίζονται είτε από άγνοια και υπεραπλούστευση 
είτε από κραυγαλέα ιδιοτέλεια. Όταν, όμως, οι αυθεντικοί πρωταγωνιστές ομιλούν, οι 
τρίτοι οφείλουν τουλάχιστον να ακούν –αν όχι και να σιωπούν.   

Δυστυχώς, το καθεστώς του «Μακεδονισμού» στα Σκόπια αποτρέπει, υπονο-
μεύει και καταγγέλλει κάθε απόπειρα ανοικτού διαλόγου. Προτιμά να συνδιαλέγεται 
με το ιδεολόγημά του, με τον εαυτόν του και με τους πελάτες του που είναι ταυτόχρονα 
όμηροί του και θύματά του. Κρίμα! Ωστόσο, παραμένει ανοικτή προς τα Σκόπια η πρό-
κλησή μας για διάλογο –πολυμερή ως αρμόζει ή διμερή αν προτιμούν. Ευχόμεθα και 
προτείνουμε να συζητήσουμε την ανά χείρας συνοπτική μονογραφία.
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Το 1990, όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση και το Σύμφωνο Βαρσοβίας, η 
Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας ήταν πια σκιά και το 
καθεστώς της κομμουνιστικό. Ήδη είχαν χαλαρώσει επικίνδυνα οι δεσμοί τόσο ανάμε-
σα στις έξι ομόσπονδες «Δημοκρατίες» της όσο και ανάμεσα στην κεντρική ομοσπον-
διακή διακυβέρνηση. Η Σλοβενία και η Κροατία είχαν αυτονομηθεί στην πράξη, αλλά 
χρειάζονταν διεθνή αναγνώριση. Υπό την πίεση της Γερμανίας η Ευρωπαϊκή –τότε 
ακόμη– Κοινότητα τις αναγνώρισε και ανακοίνωσε τα κριτήριά της βάσει των οποίων  
θα αναγνώριζε διεθνώς ως ανεξάρτητο Κράτος και οποιαδήποτε άλλη ομόσπονδη γιου-
γκοσλαβική «Δημοκρατία» τα εκπληρούσε. Στα κριτήρια αυτά ο Έλληνας υπουργός 
Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς είχε προσθέσει και ορισμένους ελληνικού ενδιαφέ-
ροντος όρους που απέκλειαν την  αναγνώριση των Σκοπίων. Ωστόσο, ξέσπασαν οι 
άγριοι πόλεμοι Σέρβων - Κροατών και Σέρβων - Βοσνίων. Η Ευρώπη, αιφνιδιασμένη, 
προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά στην παραδοσιακή πυριτιδαποθήκη της! Έτσι, για 
να περιορίσει την εξάπλωση της φωτιάς, η Ευρωπαϊκή Νομική Επιτροπή Μπατεντέρ 
ενήργησε πολιτικά και γνωμοδότησε ότι τα Σκόπια εκπληρούσαν ήδη όλα τα κριτήρια. 

Τον Σεπτέμβριο 1991, μετά από Δημοψήφισμα, ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο Κρά-
τος με την ψευδωνυμία «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Η Ελλάδα αντιτάχθηκε σφο-
δρά και γιγαντιαία συλλαλητήρια σάρωσαν όλη τη χώρα με αφετηρία το μεγαλειώδες 
της Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο 1992. 

Το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο 1992
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Το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, που συνεκάλεσε ο Μακεδόνας Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, απεφάσισε ότι η Ελλάδα ουδέποτε 
θα αναγνώριζε Κράτος με το όνομα Μακεδονία ούτε με τα παράγωγά του. Διαφώνησε 
μόνον το Κ.Κ.Ε. που πρότεινε αναγνώριση με αποκλειστικά γεωγραφικό προσδιορισμό 
της ψευδωνυμίας Μακεδονία. Ενωρίτερα ο ιστορικός ηγέτης του Χαρίλαος Φλωρά-
κης είχε διακηρύξει ότι δεν υφίσταται πια «μακεδονική μειονότητα» στην ελληνική 
Μακεδονία. Προκειμένου, λοιπόν, να κατανοηθεί η στάση της Ελλάδος και το θερμό 
αίσθημα του Ελληνισμού για τη Μακεδονία, επιβάλλεται μια συνοπτική αναδρομή στο 
Μακεδονικό Ζήτημα.

Η γεωγραφική Μακεδονία παραμένει επί 2.500 χρόνια ένας γεωστρατηγικός χώ-
ρος εξαιρετικής σημασίας επειδή είναι ο συντομότερος δρόμος που ενώνει την Ευρώπη 
με την Ασία και τον ηπειρωτικό Βορρά με τις θερμές θάλασσες του Νότου. Είναι γέφυ-
ρα-κλειδί. Όποιος ισχυρός την κατείχε, ασκούσε τη μεγάλη γεωστρατηγική πολιτική 
προς ή από τη Δύση και την Ανατολή. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εγνατία οδός λειτουργεί 
αδιάπτωτα, με κάποιες επουσιώδεις παραλλαγές, επί δύο χιλιετίες. 

Μεσοβαλκανική Ζώνη: Ο συντομότερος στρατηγικός δρόμος της Δύσης από την Αδριατική προς τη 
Μαύρη Θάλασσα, την Κασπία και την Υπερκαυκασία 

Γι’ αυτό, επί 143 συνεχή χρόνια το Μακεδονικό Ζήτημα επανέρχεται συνεχώς 



1. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΣΚΟΠΙΑ 17

μέχρι σήμερα με διάφορες μορφές, με διάφορα μέσα αλλά με τον ίδιο πάντοτε πολιτι-
κό στόχο: τον γεωπολιτικό έλεγχο της Μακεδονίας. Είναι Ζήτημα αμιγώς πολιτικό το 
οποίο δημιούργησαν και από το 1870 χρησιμοποίησαν –και ακόμη χρησιμοποιούν– 
διαδοχικά ισχυρές Δυνάμεις για να ελέγξουν αυτόν τον κρίσιμο γεωπολιτικό χώρο και 
τη συνείδηση των Μακεδόνων. Αναμετρώμενες μεταξύ τους, κατά περιόδους, οι ξένες 
Δυνάμεις χρησιμοποίησαν ως έμμεσα όργανά τους μικρές χώρες και επιχωρίους Λα-
ούς, ακόμη και ιδεολογίες, προκειμένου να νομιμοποιηθούν στη Μακεδονία. Τη σκηνή 
του ιστορικού δράματος άνοιξε ενωρίτερα η Αυτοκρατορία πασών των Ρωσιών. Από 
την εποχή του Μεγάλου Πέτρου αμετακίνητος στρατηγικός σκοπός της παρέμενε η 
έξοδος στις θερμές θάλασσες και, συνακόλουθα, η προσάρτηση της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Προς τούτο, μέχρι το 1854, χρησιμοποίησε το υπόδουλο ομόδοξο Γένος 
των Ελλήνων. Η Μεγάλη Αικατερίνη, με το περίφημο «Ελληνικό Σχέδιό» της, σκόπευε 
να διαλύσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ανασυστήσει την Ελληνική Αυτο-
κρατορία υπό ρωσική επικυριαρχία, με Αυτοκράτορα τον εγγονό της Κωνσταντίνο. 
Το 1770 εξαπέλυσε στον ελληνικό χώρο τα Ορλωφικά. Το 1774 επέβαλε τη Συνθήκη 
του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, βάσει της οποίας τα ελληνικά πλοία είχαν το δικαίωμα να 
πλέουν ελεύθερα και να εξοπλισθούν με κανόνια υπό ρωσική σημαία. Το 1828 έλαβε 
μέρος στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου και είδε πρώτο Κυβερνήτη του πρώτου ελληνικού 
Κράτους τον τέως επί των Εξωτερικών υπουργό της Ιωάννη Καποδίστρια. Στον νικη-
φόρο πόλεμό της κατά των Οθωμανών το 1829 επέβαλε την πρώτη διεθνή αναγνώριση 
του ελληνικού Κράτους με τη Συνθήκη της Αδριανουπόλεως. Οι Μεγάλες Δυνάμεις 
της Ευρώπης αντιτάσσονταν, φυσικά, στο ρωσικό σχέδιο. Μετά τη δολοφονία του Κα-
ποδίστρια η Ελλάδα, ερειπωμένο μικρό Κράτος περιβαλλόμενο με εκτεταμένη ακτο-
γραμμή και ήδη καταχρεωμένο στους Άγγλους τοκογλύφους τραπεζίτες, μεταβάλλεται 
πλέον σε προτεκτοράτο της θαλασσοκράτειρας Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το 1854 
ξεσπάει ο Κριμαϊκός Πόλεμος Ρώσων - Οθωμανών. Αγγλία και Γαλλία συμμαχούν με 
τους Οθωμανούς για να ανακόψουν την κάθοδο της Ρωσίας και καταλαμβάνουν την 
Αθήνα, όταν οι Έλληνες, με επαναστατικά κινήματα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, 
τάσσονται στο πλευρό του Ομοδόξου Ξανθού Γένους. Τότε η Ρωσία συνειδητοποιεί ότι 
έχασε οριστικά την Ελλάδα και δημιουργεί νέο αντιπρόσωπό της και νομιμοποιητή της: 
Είναι οι ομόδοξοι Βούλγαροι. Έτσι η Ρωσία:

1. Το 1870 εξαναγκάζει τον Σουλτάνο να αναγνωρίσει, με κοσμικό διάταγμά 
του, τη σχισματική Βουλγαρική Εξαρχία ώστε, μέσω της Εκκλησίας, να αφυπνισθεί το 
βουλγαρικό έθνος και να παγιδευθεί ο σλαβόφωνος μακεδονικός ελληνισμός.

2. Ιδρύει την Εταιρεία Σλαβικών Μελετών και κηρύσσει τον πανσλαβισμό, ώστε 
να συστρατεύσει όλους τους σλαβικούς Λαούς.

3. Το 1877 κηρύσσει νέο πόλεμο, καταλαμβάνει όλη τη σημερινή Βουλγαρία και 
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τον Φεβρουάριο 1878, μετά από νικηφόρα προέλαση, στο προάστιο Άγιος Στέφανος 
της Κωνσταντινουπόλεως, υποχρεώνει την Οθωμανική Αυτοκρατορία να αναγνωρίσει 
τη Μεγάλη Βουλγαρία στην οποία ενσωματώνεται όλη η Μακεδονία.

Χάρτης Μεγάλης Βουλγαρίας

Οι Έλληνες Μακεδόνες επαναστατούν στον Όλυμπο, στα Πιέρια, στην Ελιμεία 
της Κοζάνης και στην Άνω Μακεδονία με κέντρο τις Πρέσπες. Οι Μεγάλες Δυτικές 
Δυνάμεις αντιδρούν στην κάθοδο της Ρωσίας και, αμέσως, στο Συνέδριο του Βερολί-
νου καταργούν τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αναγνωρίζουν, όμως, υποτελή στον Σουλτάνο, 
την πρώτη Βουλγαρική Ηγεμονία, η οποία πολύ σύντομα προσαρτά την Ανατολική 
Ρωμυλία όπου εξοντώνει τον Ελληνισμό. Έχει δημιουργηθεί πια ένα ισχυρό ορμητή-
ριο και η Μεγάλη Ιδέα των Βουλγάρων, αντιπροσώπων της Ρωσίας, με αμετακίνητο 
στόχο τη Μακεδονία. Εκεί χυμούν ένοπλοι Βούλγαροι, όταν οι Έλληνες σλαβόφωνοι 
Μακεδόνες αντιδρούν σθεναρά στον προσηλυτισμό. Το 1896 οι Βούλγαροι ιδρύουν στη 
Θεσσαλονίκη την «Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση», γνωστή με το 
βουλγαρικό αρκτικόλεξο της ΒMΡO, η οποία εξαπολύει τρομοκρατία στη Μακεδονία. 
Είναι ακριβώς το κόμμα ΒMΡO-DPMΝE που κυβερνά σήμερα το Κράτος των Σκοπίων 
και στον ιστορικό τίτλο του έχει προσθέσει την επωνυμία «Δημοκρατικό Κόμμα για την 
Εθνική Ένωση της Μακεδονίας». 
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Παρά ταύτα, το 1898 επαναστατεί ο ατρόμητος σλα-
βόφωνος πολέμαρχος καπετάν Κώττας, ο οποίος εγκαθιδρύ-
ει επί έξι συνεχή έτη αυτόνομη επικράτεια στα Κορέστεια, 
στο Βίτσι και στις Πρέσπες.

Καπετάν Κώττας

Αμέσως στρατεύονται πρώτοι οι σλαβόφωνοι καπετάνιοι: στη Δυτική Μακε-
δονία οι Βαγγέλης Στρεμπενιώτης, Δημήτρης Νταλίπης, Λάκης Νταηλάκης, Σίμος 
Στογιάννης και Λάκης Πύρζας̇  στον Βάλτο των Γιαννιτσών ο Γιώτας Γκόνος και οι 
αδελφοί Δογιάμα̇  στις Σέρρες ο καπετάν Μητρούσης. Βλαχόφωνοι και αρβανιτόφωνοι 
οπλαρχηγοί βγαίνουν στο κλαρί. Η ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα έχει αρχίσει.

Προεκλογική αφίσα του ΒΜΡΟ, 
το οποίο κυβερνά το κράτος των 
Σκοπίων

Αφίσσα ΒΜΡΟ
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       Το 1903, ημέρα του Προφήτη Ηλία, οι Βούλγαροι κηρύσσουν την εξέγερση του 
Ήλιντεν, ενώ προηγουμένως προβαίνουν σε θεαματικές τρομοκρατικές δυναμιτιστικές 
ενέργειες μές στη Θεσσαλονίκη. Το σύνθημά τους είναι «Η Μακεδονία στους Μακεδό-
νες», με στόχο την αυτονομία, την οποία θα διαδεχθεί η προσάρτηση της Μακεδονίας 
στη Βουλγαρία, κατά το προηγούμενο της Ανατολικής Ρωμυλίας. Τα αντίποινα των 
Οθωμανών είναι τρομερά, τα θύματα στα πυρπολημένα χωριά εκατοντάδες άμαχα και 
αθώα γυναικόπαιδα. Οι γραβατωμένοι Βραχμάνες του Γένους στους αθηναϊκούς καφε-
νέδες κηρύσσουν χαμένη τη Μακεδονία. Όχι, όμως, και το Έθνος.

Το 1904 ανέρχεται στη Μακεδονία, 
επί κεφαλής 40 Μακεδονομάχων, ο Παύλος 
Μελάς και σύντομα πέφτει νεκρός στα Κορέ-
στεια, στο χωριό Στάτιστα. Ο θάνατός του θα 
σημάνει ανάσταση. Συγκλονίζεται και αφυ-
πνίζεται η Αθήνα, συναγείρεται ο ζωντανός 
Ελληνισμός. Παλικάρια από την Κρήτη και 
τον Μοριά, από τη Ρούμελη και τα νησιά, ακό-
μη κι από την Κύπρο τρέχουν στη Μακεδονία, 
αγωνίζονται, υπερασπίζονται, τιμωρούν και 
πολλά μαρτυρούν. Μέσα σε 4 χρόνια οι Έλλη-
νες επικρατούν. Όμως τα πάντα θα είχαν χαθεί, 
αν δεν είχαν εγερθεί, αγωνισθεί και θυσιασθεί 
κατά χιλιάδες οι αυτόχθονες Μακεδόνες, ιδίως 
οι σλαβόφωνοι.

Οι σλαβόφωνοι Μακεδόνες υπήρξαν το 
Ιερόν Σφάγιον του Γένους, συνάμα, όμως, το 

Δημήτριος Νταλίπης Γιάννης Ράμναλης Αδελφοί Δογιάμα

Παύλος Μελάς, η θυσία του σήμανε την
ανάσταση
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δόρυ του και η ασπίδα του. Υπήρξαν το Έπαθλον 
που οι Βούλγαροι, μέσω της γλώσσας, διεκδίκησαν 
αλλά δεν λύγισαν. Πρόθυμοι ανήλθαν στον Βωμό 
της Θυσίας με την ακλόνητη πίστη εν τη Ορθο-
δοξία τους, ότι η θυσία τους φέρνει –και έφερε– 
την Ανάσταση. Τους αρμόζει η ευγνωμοσύνη του 
Έθνους και η άγρυπνη μνήμη. Διότι τα Έθνη είναι 
κοινότητες κοινής μνήμης και τα Έθνη αφανίζονται 
όταν χάσουν τη μνήμη τους. 

Εξώφυλλο έκδοσης Ε.Μ.Σ., 
Αφανείς Γηγενείς Μακεδονομάχοι

Το 1908 επαναστατούν στη Μακεδονία οι Νεότουρκοι: υπόσχονται αλλά δεν 
τηρούν ελευθερία και ισοπολιτεία σε όλους. Έλληνες και Βούλγαροι κηρύσσουν εκε-
χειρία και, μετά από 4 χρόνια, το 1912, συνάπτουν συμμαχία. Το 1912 οι Βαλκάνιοι 
σύμμαχοι νικούν και εκδιώκουν τους Οθωμανούς από τη Μακεδονία. Το 1913 η Ελλά-
δα νικά τη Βουλγαρία και μέσα σε έναν μήνα απελευθερώνει το μεγαλύτερο μέρος της 
ελληνικής Μακεδονίας που τα αμετάθετα έως σήμερα όριά της επικυρώνει η διεθνής 
Συνθήκη Ειρήνης του Βουκουρεστίου στις 28 Ιουλίου 1913. Οι Βούλγαροι υποχωρώ-
ντας πυρπολούν τα πάντα και σφαγιάζουν τους χιλιάδες αμάχους στην Ανατολική Μα-
κεδονία. Οι δύο Βαλκανικοί Πόλεμοι αποτελούν το μεγαλύτερο στρατηγικό επίτευγμα 
του Ελληνισμού μετά το 1821. Όταν την 5η Οκτωβρίου 1912 κηρύχθηκε ο Πόλεμος, 
οι σύμμαχοι και ξένοι επιτελείς –ακόμη και ορισμένοι Έλληνες– δεν πίστευαν ότι η 
Ελλάδα θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει όσα, ωστόσο, επέτυχε. Οι ελληνικές δυνάμεις 

Βαλκανικοί Πόλεμοι, Αρχείο Ε.Μ.Σ.
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ήσαν τουλάχιστον τρεις φορές μικρότερες των βουλγαρικών και δυο φορές μικρότερες 
των σερβικών. Ωστόσο, σε δέκα μόνον μήνες, από 5 Οκτωβρίου 1912 μέχρι 28 Ιου-
λίου 1913, η Ελλάδα διπλασίασε την έκτασή της, από 63.211 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
σε 120.308, υπερδιπλασίασε τον πληθυσμό της από 2.631.952 σε 4.718.221 κατοίκους 
και πολλαπλασίασε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της. Κατέλαβε κεντρική θέση στα 
Βαλκάνια και κυριάρχησε στο Αιγαίο. Από τα ερείπια της οικονομικής και της στρατι-
ωτικής καταστροφής της, το 1893 και το 1897, επιτέλεσε ένα απίστευτο μα πραγματικό 
θαύμα. Χρειάσθηκε θερμός πατριωτισμός, αρραγής εθνική ενότητα, άξια ηγεσία και 
βαριά θυσία. Αλλά το θαύμα έγινε.
    Αμέσως μετά, ξεσπάει ο Ά  Παγκόσμιος Πόλεμος. Επιδιώκοντας, μέσω της Μακε-
δονίας, την πορεία προς Ανατολάς, την περίφημη Drag nach Osten προς τα πετρέλαια, 
η Γερμανία χρησιμοποιεί τη Βουλγαρία. Το 1915 Αγγλία και Γαλλία καταλαμβάνουν 
τη Θεσσαλονίκη και ανοίγουν το Μακεδονικό Μέτωπο εναντίον Γερμανίας - Βουλγα-
ρίας. Κίνημα Εθνικής Αμύνης, χωριστή κυβέρνηση Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και 
Εθνικός Διχασμός, αλλά τελικά η Μακεδονία μένει ελληνική. Η συμμαχία Γερμανίας 
- Βουλγαρίας με στόχο τη Μακεδονία επαναλαμβάνεται το 1941.

Στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους η Βουλγαρία, όργανο της Γερμανίας, προ-
σαρτά την Ανατολική Μακεδονία και εξαπολύει συστηματική γενοκτονία σε βάρος των 
γηγενών Ελλήνων Μακεδόνων, οι οποίοι προτιμούν να εξοντωθούν παρά να εκβουλγα-
ρισθούν. Εξοντώνει μυριάδες Μακεδόνες με τα όπλα, την πείνα και τα καταναγκαστικά 
έργα στη Βουλγαρία. Μόνον κατά την εξέγερση του 1941, σφαγιάζονται περισσότεροι 
από 15.000 Μακεδόνες στο Δοξάτο, στη Δράμα, στη Χωριστή, στα Κερδύλλια κ.α., ενώ 
150.000 πρόσφυγες καταφεύγουν γυμνοί στη γερμανική ζώνη Κατοχής. Ταυτόχρονα 
η Βουλγαρία προσαρτά επίσης τη γιουγκοσλαβική περιφέρεια Βαρντάρσκα Μπανο-
βίνα, δηλαδή Περιφέρεια του Βαρδάρη, όπου ο σλαβικός πληθυσμός υποδέχεται τους 
Βουλγάρους ως αδελφούς απελευθερωτές. Είναι το σημερινό ψευδεπίγραφο Κράτος 
των Σκοπίων.

Εν τω μεταξύ τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και τη Συνθήκη της Λω-
ζάννης το 1923 ακολουθεί η ανταλλαγή των πληθυσμών. 750.000 Έλληνες πρόσφυγες 
της Ανατολής εγκαθίστανται στη Μακεδονία όπου ενωρίτερα έχουν καταφύγει μυ-
ριάδες άλλοι Έλληνες πρόσφυγες της Άνω Μακεδονίας και της Ανατολικής Θράκης. 
Αποχωρούν οι Μουσουλμάνοι στην Τουρκία και οι Βούλγαροι στη Βουλγαρία. 60.000 
περίπου Εβραίοι Μακεδόνες το 1943 οδηγούνται στο Ολοκαύτωμα.

Στον Μεσοπόλεμο το Μακεδονικό Ζήτημα περιπλέκει η κομμουνιστική ιδεολο-
γία. Όταν επικρατεί η Οκτωβριανή Επανάσταση των Ρώσων Μπολσεβίκων, την Αυτο-
κρατορία πασών των Ρωσιών υποκαθιστά η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο-
κρατιών. Είναι το πρώτο Κράτος της Ιστορίας το οποίο δεν προσδιορίζει η γεωγραφία 
ούτε η εθνική Ιστορία ούτε η Δυναστεία, αλλά το πολίτευμα, ο πολιτικός σκοπός και 
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η διαχείρισή του από τα Σοβιέτ. Συνεπώς μπορεί να επεκτείνεται αενάως παντού όπου 
μια ακόμη κομμουνιστική επανάσταση ιδρύει μια Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρα-
τία. Στην πραγματικότητα η Σοβιετική Ένωση συνεχίζει με άλλα μέσα τη στρατηγική 
της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ιδρύει και κατευθύνει την Γ΄ Κομμουνιστική Διεθνή η 
οποία, με το σύνθημα «προλετάριοι όλου του Κόσμου ενωθείτε», αποδομεί τα Έθνη, 
ευαγγελίζεται τη διεθνιστική αλληλεγγύη και κηρύσσει τον κοινό αγώνα όλων των 
εργατών. Όλα τα επιχώρια Κ.Κ. είναι απλά τμήματα της Γ΄ Διεθνούς, δηλαδή του Κρεμ-
λίνου. Για να επιτύχει την κάθοδό της στο Αιγαίο, η Σοβιετική Ένωση ιδρύει επίσης 
τη Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία, που, όταν επικρατήσει η επανάσταση, θα 
είναι απλώς η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών στα Βαλκάνια. Και το 
1924 θέτει πρώτη φορά το διεθνιστικό καθήκον όλων των κομμουνιστών για ανεξάρ-
τητη Μακεδονία και ανεξάρτητη Θράκη που θα αποτελούν Σοβιετικές Σοσιαλιστικές 
Δημοκρατίες στους κόλπους της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας. Έτσι, 
αποκτά πρώτη φορά Έλληνες συμμάχους για την απόσπαση της Μακεδονίας: είναι οι 
διεθνιστές κομμουνιστές. Όχι, όμως, όλοι. Πολλοί κορυφαίοι ηγέτες του Κ.Κ.Ε. διαφω-
νούν υπερασπιζόμενοι τη Μακεδονία, όπως ο ιδρυτής της εφημερίδας «Ριζοσπάστης» 
Γιάννης Πετσόπουλος, ο Σεραφείμ Μάξιμος, ο Θωμάς Αποστολίδης και ο ιστορικός 
Γιάννης Κορδάτος ο οποίος γνωρίζει καλά την Ιστορία. Διαγράφονται.

Το 1943 ο Τίτο, επικαλούμενος άψογα αυτά τα οργανωτικά σχήματα και τα δι-
εθνιστικά καθήκοντα της Γ΄ Διεθνούς και της νικήτριας Σοβιετικής Ένωσης στον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, διεκδίκησε την ελληνική Μακεδονία δολιότερα. Ιδρύει τη Σοσια-
λιστική –τότε ακόμη Λαϊκή– Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας στα πρό-
τυπα της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας και μ’ αυτόν τον νομιμοποιητικό 
κομμουνιστικό τίτλο επιχειρεί να ενσωματώσει την ελληνική Μακεδονία, τη Βουλ-
γαρία και την Αλβανία. Στα πλαίσια της Ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας ιδρύει την 
ομόσπονδη Σοσιαλιστική Δημοκρατία με την ψευδωνυμία Μακεδονία. Και, για να της 
βρει Λαό, ιδρύει ταυτόχρονα και ένα «Μακεδονικό Έθνος»! Το δόκανο είναι προφανές. 
Γι’ αυτό ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Έντουαρντ Στετίνιους αποστέλλει 
το 1944 επείγουσα οδηγία-ντιρεκτίβα προς όλες τις αμερικανικές υπηρεσίες, τις οποίες 
ενημερώνει ότι η ίδρυση «Μακεδονίας» και «Μακεδονικού Έθνους» σκοπεύει στην 
προσάρτηση της ελληνικής Μακεδονίας. 

Όντως, ο Τίτο μεταξύ 1944-1948 χρησιμοποιεί τον Εμφύλιο Πόλεμο των Ελ-
λήνων προκειμένου να ενσωματώσει την ελληνική Μακεδονία. Το 1947 η Αμερική 
εξαγγέλλει το Δόγμα Τρούμαν και υπερασπίζεται τη Μακεδονία. Το Μακεδονικό Ζή-
τημα εισήλθε σε νέα κρίσιμη φάση κατά την οποία μία ξένη δύναμη, η Γιουγκοσλαβία, 
ενεργεί κατά της ελληνικής Μακεδονίας με Έλληνες αντιπροσώπους!

Κατά την Κατοχή η Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων υπήρξε επική εναντίον των 
κατακτητών Βουλγάρων, Ιταλών και Γερμανών. Μεταξύ πολλών αντιστασιακών οργα-
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νώσεων την αδιαμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία στη χώρα, με εξαίρεση την Ήπειρο και 
την Ανατολική Μακεδονία, κατέλαβε πολιτικά το ΕΑΜ και στρατιωτικά ο ΕΛΑΣ. Στις 
τάξεις τους προσήλθαν και αγωνίσθηκαν χιλιάδες Έλληνες πατριώτες. Παράλληλα, 
όμως, λειτουργούσαν αυτόνομες οργανώσεις και ένοπλες μονάδες Σλαβομακεδόνων 
αυτονομιστών, οι οποίοι είχαν συνεργασθεί αρχικά με τους Βουλγάρους κατακτητές και 
από το 1943 διασυνδέθηκαν οργανικά με τους «Μακεδονιστές» των Σκοπίων. 

Τον Οκτώβριο 1944 στη Μόσχα οι νικητές Τσώρτσιλ και Στάλιν διένειμαν με-
ταξύ τους τα Βαλκάνια σε σφαίρες επιρροής. Η Αγγλία παίρνει το 90% στην Ελλάδα 
και η Σοβιετική Ένωση το 85% στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Η επιρροή Δύσης 
- Ανατολής στη Γιουγκοσλαβία κατανέμεται 50%-50%. Το 1944 το Κ.Κ.Ε. εξαπολύει 
στην Αθήνα τα Δεκεμβριανά αλλά, χάρη και στις βρετανικές δυνάμεις, ηττάται οπότε 
τον Φεβρουάριο 1945 υπογράφει τη Συμφωνία της Βάρκιζας, όταν ακριβώς οι Νικητές 
του Πολέμου υπογράφουν στην Κριμαία τη Συμφωνία της Γιάλτας, που επικυρώνει τη 
Συμφωνία Τσώρτσιλ - Στάλιν. Παρ’ όλα αυτά, η ηγεσία του Κ.Κ.Ε. επιλέγει σταθερά 
τον Εμφύλιο. 

4 Δεκεμβρίου 1944. Αρχίζουν τα Δεκεμβριανά          Δεκεμβριανά, 1944

Το 1945 αποθηκεύει σε μυστικές κρύπτες τα περισσότερα, καλύτερα και βαρύτε-
ρα όπλα του ΕΛΑΣ. Συγκεντρώνει και εκπαιδεύει στα στρατόπεδα Μπούλκες της Γιου-
γκοσλαβίας, Μπερκόβιτσα της Βουλγαρίας και Ρουμπίκ της Αλβανίας περισσότερους 
από 5.000 αξιωματικούς, μαχητές και κομματικά στελέχη. Στις εκλογές του 1946 κη-
ρύσσει αποχή παρά την αντίθετη σοβιετική «συμβουλή» να μετάσχει. Παραμονή των 
εκλογών, τον Μάρτιο 1946, ένοπλες ομάδες του χτυπούν τις νόμιμες φρουρές στο Λι-
τόχωρο και στο ακριτικό Σκρα. Ήδη τον Φεβρουάριο 1946 η 2η Ολομέλεια του Κ.Κ.Ε. 
στην Πίνδο αποφασίζει να εξαπολύσει τον Εμφύλιου. Την απόφαση τηρεί απόρρητη 
αλλά την αποκαλύπτει ο ηγέτης του Ν. Ζαχαριάδης που σε υπόμνημά του το 1947 ανα-
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φέρει στον Στάλιν: «Η Ολομέλεια της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. στα μέσα του Φλεβάρη 1946, 
κατάληξε σε αποφάσεις, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να οργανωθεί ο Δημοκρατικός 
Στρατός της Ελλάδας». 

Στις 11-12 Σεπτεμβρίου 1947 η 3η Ολομέλεια εγκρίνει το Σχέδιο «Λίμνες» που 
προβλέπει την αιφνιδιαστική κατάληψη της Θεσσαλονίκης και τη δημιουργία χωρι-
στού Κράτους στη Μακεδονία και, ει δυνατόν, στη Θράκη.

Στα Σκόπια ο Πρόεδρος της ομόσπονδης «Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδο-
νίας» Ντημήταρ Βλαχώφ δηλώνει τον Απρίλιο του 1946: «Οι Έλληνες δεν έχουν κα-
νένα απολύτως δικαίωμα στη Μακεδονία του Αιγαίου!», δηλαδή στην Ελλάδα. Και η 
μοναδική κρατική εφημερίδα «Νόβα Μακεντόνια» δημοσιεύει αυτή τη δήλωσή του. 
Ήδη ο Τίτο έχει συμφωνήσει με τον Ζαχαριάδη ολόπλευρη στρατιωτική βοήθεια. Τον 
επόμενο Απρίλιο 1947 η ηγετική τρόικα του Κ.Κ.Ε., Νίκος Ζαχαριάδης, Γιάννης Ιωαν-
νίδης και Πετρής Ρούσος, βρίσκεται στο Βελιγράδι όπου ανανεώνει τη συμφωνία με 
τους Γιουγκοσλάβους και ο Ν. Ζαχαριάδης απευθύνει στον Τίτο ευχαριστήρια επιστο-
λή. Αντάλλαγμα η Μακεδονία. 

Στις 12 Μαρτίου 1947 εξαγγέλλεται το Δόγμα Τρούμαν. Οι Η.Π.Α. υπερασπίζο-
νται με όλα τα μέσα την Ελλάδα. Αλλά στις 27 Ιουνίου 1947 στο Στρασβούργο ο Μ. 
Πορφυρογένης, αντιπρόσωπος του Κ.Κ.Ε., ανακοινώνει ότι «η αποφασιστική πολεμι-
κή επίδοση του Δ.Σ.Ε. αποκρυσταλ-
λώνεται κιόλας προς τη δημιουργία 
μιας λεύτερης Δημοκρατικής Ελ-
λάδας με δική της κυβέρνηση και 
δική της κρατική υπόσταση». Στις 
11 Σεπτεμβρίου 1947 η Βουλή των 
Ελλήνων, με ομόφωνο Ψήφισμά 
της, χορηγεί γενική αμνηστία στους 
ηγέτες και αντάρτες του Δ.Σ.Ε., αν 
παραδοθούν εντός μηνός, αλλά η 
αμνηστία απορρίπτεται. Το 1948 και 
το 1949 οι κρίσιμες πολεμικές επι-
χειρήσεις διεξάγονται στον Γράμμο 
και στο Βίτσι, στη Μακεδονία και 
για τη Μακεδονία. Το αποτέλεσμα 
είναι γνωστό. Μεσολαβεί το Παιδο-
μάζωμα και στα Σκόπια εκπαιδεύο-
νται κατά της Μακεδονίας νέοι Γε-
νίτσαροι. Απρίλιος 1947, κρατική εφημερίδα «Νόβα Μακεντόνια» 

των Σκοπίων με την απροκάλυπτη ιμπεριαλιστική δήλωση 
του εικονιζόμενου Προέδρου Βλαχώφ
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Τα Σκόπια αναγορεύουν επίσημα «εθνικοαπελευ-
θερωτικό αγώνα του Μακεδονικού Λαού» τον Εμφύλιο 
των Ελλήνων, συγκεντρώνουν εκεί όλους τους μαχητές 
του Δ.Σ.Ε. και τους συνταξιοδοτούν γιατί πολέμησαν να 
«απελευθερώσουν την Αιγαιατική Μακεδονία», δηλαδή να 
ακρωτηριάσουν την Ελλάδα. Εκείνοι οι αυτονομιστές μα-
χητές κυκλοφορούν με κρατικά χρήματα το ανθελληνικό 
περιοδικό τους «Φωνή των Αιγαιατών».

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 1950, 
όσοι βαπτίσθηκαν οι ίδιοι «Μακεδόνες» αυτοδηλώνονται 
Σλαβομακεδόνες. Σε Συνέδριό τους φωτογραφίζονται με επί 
κεφαλής τον ηγέτη του Κ.Κ.Ε Νίκο Ζαχαριάδη και στο πανό 
αναγράφουν μόνοι τους το όνομά τους: Σλαβομακεδόνες. 

Συνέδριο Σλαβομακεδόνων με επί κεφαλής τον ηγέτη του Κ.Κ.Ε. Νίκο 
Ζαχαριάδη. Κολχόζ, 4 Απριλίου 1952

Έτσι, εισερχόμεθα στον μακρό Ψυχρό Πόλεμο. Το 
θέρος του 1948 επήλθε η ρήξη του Τίτο με τον Στάλιν, ο 

Η «Μάννα Μακεδονία», 
δηλαδή το τότε ομόσπονδο 
γιουγκοσλαβικό κράτος των 
Σκοπίων, «υποδέχεται και σώ-
ζει από τους Έλληνες τα παιδιά 
της Αιγαιατικής Μακεδονίας» 
κατά τον ελληνικό Εμφύλιο

Πρωτοσέλιδο του περιοδικού 
«Γκλας να Εγκέιτσιτε» (Η 
Φωνή των Αιγαιατών) των 
αυτονομιστών ανταρτών 
«Αιγαιατών Μακεδόνων» με 
φωτογραφία του ελληνικού Εμ-
φυλίου - «εθνικοαπελευθερωτι-
κού πολέμου του Μακεδονικού 
΄Εθνους για την απελευθέρωση 
της Μακεδονίας του Αιγαίου»
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οποίος δεν αποδεχόταν έναν δεύτερο Στάλιν ανεξάρτητο στα Βαλκάνια. Χάρη, όμως, 
στη Συμφωνία της Γιάλτας που μοίρασε 50%-50% την επιρροή Δύσης - Ανατολής στη 
Γιουγκοσλαβία, ο Τίτο ήταν ελεύθερος να υποδύεται εφεξής τον «αδέσμευτο» και τού-
το έπραξε. Αυτό ευνοούσε ζωτικά συμφέροντα της Ατλαντικής Συμμαχίας στην κατά 
τα άλλα υπό σοβιετικό έλεγχο Βαλκανική. Ταυτόχρονα η καθημαγμένη Ελλάδα, εκτε-
θειμένη στην πρώτη γραμμή του Συμφώνου Βαρσοβίας, μέλος της Ατλαντικής Συμμα-
χίας και απολύτως εξαρτημένη από τους Αμερικανούς για την επιβίωσή της, αποδέχθη-
κε αναγκαστικά τις δυτικές υποδείξεις να μην ενοχλεί δημόσια τη Γιουγκοσλαβία που 
ήταν πολύτιμη για τη Δύση. Ωστόσο, σε όλες τις συναντήσεις απέκρουε σταθερά όλες 
τις γιουγκοσλαβικές διεκδικήσεις.

Επίσκεψη του Γ. Παπανδρέου στη Γιουγκοσλαβία (1965)

Έτσι, σ’ αυτή τη φάση, ο Δυτικός Συνασπι-
σμός χρησιμοποιεί τη Γιουγκοσλαβία σε βάρος της 
ελληνικής Μακεδονίας και της Ιστορίας ώστε να 
συντηρεί, μέσω Τίτο, μια ευνοϊκή λεπτή ισορροπία 
στον ευρύτερο αυτόν γεωπολιτικό χώρο. Εν προκει-
μένω είναι αποκαλυπτικά τα απόρρητα βουλγαρι-
κά και γιουγκοσλαβικά αρχεία, που δημοσίευσε η 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 

Η Αθήνα είχε περιέλθει σε δυσχερή θέση επειδή, πέραν από τα προαναφερθέντα 
ισχυρά συμφέροντα της Δύσεως στη Γιουγκοσλαβία και τις δυτικές πιέσεις, οι πρό-
σθετες ελληνικές περιστάσεις αποδυνάμωναν την πάγια θέση της Ελλάδας. Καθ’ όλο 
αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεναν πρώτο εθνικό ζήτημα το Κυπριακό και 
οι συνακόλουθες επικίνδυνες εντάσεις Ελλάδος - Τουρκίας. Η Αθήνα χρειαζόταν θα-
νάσιμα τη φιλία της Γιουγκοσλαβίας, τις ψήφους των «Αδεσμεύτων» στον Ο.Η.Ε. και 
τη διαμεσολάβησή της στην Άγκυρα για την εξισορρόπηση των απειλών. Αυτοί οι πρό-

Εκδόσεις της Ε.Μ.Σ.
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σθετοι, αλλά εξαιρετικά σοβαροί, λόγοι και η δύσκολη, αλλά ταχεία, διαδικασία ήταν 
που οδήγησαν σε στενές έως και –για ένα σύντομο διάστημα– συμμαχικές σχέσεις την 
Ελλάδα και τη Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, παρ’ ότι 
στην εξέλιξη του ελληνικού Εμφυλίου η γιουγκοσλαβική εμπλοκή υπήρξε καθοριστική 
εξαρχής μέχρι τέλους. Παράλληλα η Ελλάδα, μέλος του ΝΑΤΟ, ήταν ζωτικός παράγο-
ντας για την ασφάλεια και τον ανεφοδιασμό της «αδέσμευτης» Γιουγκοσλαβίας. Έτσι, 
στα μέσα της δεκαετίας 1950, οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνίες στρατιωτικής και πο-
λιτικής συνεργασίας και επεχείρησαν να αναβιώσουν το τριμερές Βαλκανικό Σύμφωνο 
Φιλίας με την Τουρκία το οποίο, όμως, κατέστη γράμμα νεκρό μετά τους τουρκικούς 
βανδαλισμούς του 1955 σε βάρος της ελληνικής μειονότητος στην Κωνσταντινούπο-
λη. Τότε ακριβώς η Γιουγκοσλαβία έγινε πολυτιμότερη για την Ελλάδα. Οι δύο χώρες 
αντήλλαξαν επισκέψεις ανωτάτου επιπέδου σε θερμότατο κλίμα: ο Τίτο στην Ελλάδα, 
οι Έλληνες Βασιλείς και ο Πρωθυπουργός Κων. Καραμανλής στη Γιουγκοσλαβία.

Η θριαμβευτική υποδοχή του Τίτο στη Θεσσαλονίκη. Το σκίτσο του Φωκίωνος Δημητριάδη φανερώνει 
ότι επιδίωξη της ελληνικής πολιτικής ήταν τότε η απομόνωση της Τουρκίας

Γι’ αυτό τότε οι Βλάχοι υπουργοί Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας από 
το Μέτσοβο και Κότσα Πόποβιτς από το Κρούσοβο συμφώνησαν άτυπα να διατηρή-
σουν οι δύο χώρες τις διαμετρικά αντίθετες θέσεις τους στο Μακεδονικό αλλά να μην 
επιτρέψουν σ’ αυτό να διαταράξει τις ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις. Την άτυπη 
αυτή συμφωνία τήρησαν Αθήνα και Βελιγράδι μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας 
1980. Παρ’ όλα αυτά η Αθήνα ουδέποτε έπαυσε να θεωρεί ζήτημα εθνικής ασφαλείας 
της Ελλάδος το Μακεδονικό. Σε γραπτή οδηγία του προς τους Έλληνες διπλωμάτες το 
1962 ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας υπογράμμιζε: «Από από-
ψεως πρακτικής το Μακεδονικόν είναι διά τους Γιουγκοσλάβους πολιτικόν όνειρον [...] 
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Τούτο, όμως, δεν σημαίνει ότι δι’ ημάς το θέμα δεν είναι σοβαρόν και δεν αποτελεί μέγαν 
κίνδυνον. Εις την πολιτικήν ζωήν των Εθνών τα 10 ή 20 έτη δεν αποτελούν μεγάλην πε-
ρίοδον».

Αποδείχθηκε συνετός και προφητικός. Το Ζήτημα επανήλθε οξύτερο το 1991.

Σ’ αυτό το θερμοκήπιο των διεθνών ισορροπιών και στρατηγικών αναγκών, από 
το 1944 καλλιεργήθηκε στα Σκόπια –και ευρύτερα στη Γιουγκοσλαβία– το κρατικό 
ολοκληρωτικό ιδεολόγημα του «Μακεδονισμού» στο οποίο, «για λόγους κρατικής 
ασφαλείας», ειδικός νόμος απαγορεύει έως τώρα κάθε αντίλογο. Είναι «ιερό δόγμα» 
και «εξ Αποκαλύψεως Αλήθεια», επειδή είναι ψέμα και δεν αντέχει τον διάλογο! 

Κάτω από αυτό το βαρύ ιστορικό φορτίο, τα δραματικά βιώματα και τα θερμά 
αισθήματα η Αθήνα όφειλε το 1991 να απαντήσει συντεταγμένα σε ένα θεμελιώδες 
ερώτημα: Συμφέρει στην Ελλάδα να δημιουργηθεί αυτό το Κράτος;

Η απάντηση όλων ανεξαιρέτως ήταν καταφατική. Εξαίρεση μοναδική απετέ-
λεσε ο συνταξιούχος πρέσβης Μιχ. Δούντας, ο οποίος έκρινε εξαρχής ότι το μόρφωμα 
των Σκοπίων ούτε συμφέρει ούτε βιώσιμο είναι και, άρα, πρέπει να διαμελισθεί μεταξύ 
των ομόρων γειτόνων του, ώστε αφενός να εξαλειφθεί εν τη γενέσει της μια επικίνδυνη 
εστία συνεχών περιπετειών με την εμπλοκή τρίτων και αφετέρου η Ελλάδα να επανα-
κτήσει κοινά σύνορα ασφαλείας με τη Σερβία. 

Αφότου, λοιπόν, η Αθήνα εν γένει έκρινε ομοφώνως ότι συμφέρει να δημιουρ-
γηθεί και να διατηρηθεί το Κράτος των Σκοπίων, ανέκυψε λογικά αυτομάτως η εθνι-
κή πλέον ανάγκη να συμβάλει θετικά η Ελλάδα στη διαμόρφωσή του, στο μέτρο των 
δυνατοτήτων της να εγγυηθεί την επιβίωσή του, να ενισχύσει την ανεξαρτησία του 
από ανεπιθύμητες επιρροές τρίτων Κρατών και να τονώσει, μέσω της διμερούς οικο-
νομικής συνεργασίας, την ευημερία του πολυεθνικού πληθυσμού του. Διαφορετικά το 
υπό διαμόρφωση μικρό αυτό Κράτος είτε θα μεταβαλλόταν σε επικίνδυνη εστία περιπε-
τειών με την εμπλοκή Τρίτων είτε θα διαμελιζόταν. Σε κάθε περίπτωση θα ακυρωνόταν 

Οι τότε υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας 
Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας και της 

Γιουγκοσλαβίας Κότσα Πόποβιτς 
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παντελώς η ελληνική επιλογή «συμφέρει στην Ελλάδα το νέο Κράτος». Παράλληλα, 
όμως, προς την επιλογή της για τη διαφύλαξή του, η Αθήνα αντιμετώπισε μια εγγενή 
αντίφαση.

Σύμφωνα με το Προοίμιο του Συντάγματός της, όπου επαναλαμβάνει επίσημα 
το κρατικό ιδεολόγημα του «μακεδονισμού» της, «η Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι 
εθνικό Κράτος του Μακεδονικού Έθνους, συνεχίζει την παράδοση του ΄Ηλιντεν, αποτελεί 
νόμιμη συνέχεια της Δημοκρατίας του Κρουσόβου, είναι η κοιτίδα όλων των Μακεδόνων 
και έχει υποχρέωση να φροντίζει όλους τους Μακεδόνες που ζουν στις άλλες χώρες και 
στα εξωτερικά τμήματα της Ενιαίας Μακεδονίας».

Πώς, λοιπόν, η Ελλάδα θα στήριζε και θα καθιστούσε σύμμαχό της ένα Κράτος 
που αποτελούσε τη συνέχεια του Μακεδονικού Αγώνα και από το Σύνταγμά του ήταν 
υποχρεωμένο να διεκδικεί την ελληνική Μακεδονία; Το Κράτος των Σκοπίων  αποτε-
λούσε πηγή εχθροπραξιών κατά της Ελλάδος και, συνεπώς, ακύρωνε τη θεμελιώδη 
στρατηγική επιλογή της ελληνικής ηγεσίας. 

Εν προκειμένω ανέκυπτε τότε και ισχύει μέχρι σήμερα η εξής «υπόθεση εργα-
σίας»:

– Τι θα συνέβαινε πραγματικά, αν υποτεθεί ότι το νεαρό Κράτος εξεπλήρωνε, 
μέσω Τρίτων, την προαναφερθείσα συνταγματική αποστολή του και ενσωμάτωνε ολό-
κληρη την ελληνική Μακεδονία;

Η απάντηση της κοινής λογικής είναι ότι τότε οι Έλληνες θα αποτελούσαν 
αναμφιβόλως την πολυαριθμότερη εθνότητα αυτής της υποτιθέμενης «Ενιαίας Μακεδο-
νίας» όπου ασφαλώς θα επικρατούσαν πλήρως. Ο πληθυσμός στην ελληνική Μακεδο-
νία υπερβαίνει τα 2.400.000 άτομα. Στο Κράτος των Σκοπίων δεν εγγίζουν ούτε τους 
1.200.000 όσοι εμφανίζονται ως «Μακεδόνες» στις επίσημες απογραφές που δεινώς 
αμφισβητούν οι ίδιοι οι απογραφέντες. Ασύγκριτο στρατηγικό πλεονέκτημα των Ελλή-
νων Μακεδόνων είναι, πέραν των αριθμών, η ομοιογένεια, οι υποδομές, η οικονομία, η 
παιδεία, ο πολιτισμός, οι θεσμοί και η παράδοση. 

Κατά την κρίσιμη περίοδο 1991-1992 η υπεροχή ήταν στρατηγική. Είναι χαρα-
κτηριστικά τα συγκριτικά στοιχεία του 1991 που δημοσίευσε ο εξειδικευμένος οργανι-
σμός ICAP όσον αφορά την ισχύ της βιομηχανίας στην ελληνική Μακεδονία:

1. Οι πωλήσεις σε αξία αυξήθηκαν στο σύνολο της χώρας κατά 13,5% αλλά στη 
Μακεδονία κατά 17,7%. Διαφορά 4 μονάδες, ίσες σχεδόν προς το ένα τρίτο περίπου των 
κερδών στη λοιπή χώρα.

2. Τα καθαρά κέρδη στη χώρα μειώθηκαν κατά 37,1%, αλλά αντιστρόφως στη 
Μακεδονία αυξήθηκαν με διαφορά 75,3 μονάδες στις εκατό.

3. Το ποσοστό των κερδοφόρων επιχειρήσεων στη χώρα αυξήθηκε κατά μία μο-
νάδα στο 74,4% του κλάδου, ενώ στη Μακεδονία αυξήθηκε κατά πέντε μονάδες στο 
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77,3%˙ λίγα χρόνια ενωρίτερα βρισκόταν στο 72,2%, κατά μία μονάδα κάτω από το 
σύνολο της χώρας.

4. Τα καθαρά κέρδη της βιομηχανίας στο σύνολο της χώρας ανήλθαν σε 30 δισε-
κατομμύρια δρχ. Στη Μακεδονία ανήλθαν σε 26 δισεκατομμύρια δρχ. και αντιπροσω-
πεύουν το 86% των καθαρών ελληνικών κερδών όλης της χώρας.

Αν συνεκτιμήσει κανείς το γεγονός ότι ο συντριπτικός όγκος των βιομηχανιών 
και των εξαγωγικών επιχειρήσεων έχει υπερσυγκεντρωθεί περί την Αθήνα και την άμε-
ση περιφέρειά της, αντιλαμβάνεται τη στρατηγική υπεροχή της Μακεδονίας, όπου άνω 
του 50% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών το 1991 διεξάγονταν από το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης.

Η ελληνική Μακεδονία εκτείνεται σε 34.177 τετραγωνικά χιλιόμετρα με μεγά-
λους ορεινούς όγκους, διακοπτόμενους όμως από τις ευφορότερες πεδιάδες της Ελλά-
δος με πλήρως αρδευόμενες εκτάσεις, με υψηλής αποδόσεως καλλιέργειες και πλήρη 
εκμηχάνιση. Στην ελληνική Μακεδονία παράγεται επίσης το 72% της συνολικής ενέρ-
γειας της Ελλάδος. Ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 8,65%, στη δεκαετία 1981-1991 
υπερβαίνοντας τον χαμηλότατο μέσο όρο όλης της Ελλάδος που ήταν μόνον 5,3%. 
Το κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογίσθηκε, το 1991, σε 6.900 δολάρια και ο ανώτατος 
πραγματικός μηνιαίος μισθός των βιομηχανικών εργατών ξεπερνούσε τα 1.000 μάρκα 
(138.000 δρχ).

Το υπό διαμόρφωση Κράτος των Σκοπίων εκτείνεται σε 25.000 τετραγωνικά χι-
λιόμετρα κυριαρχούμενα από μεγάλους ορεινούς όγκους και το 1991 είχε 2.034.000 
κατοίκους εκ των οποίων το 60% χαρακτηρίζονται «Μακεδόνες», δηλαδή 1.200.000 
άτομα. Το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα ανερχόταν σε 860 δολάρια και ο ανώτατος 
μηνιαίος μισθός των βιομηχανικών εργατών σε 200 μάρκα (28.000 δρχ.) Σύμφωνα με 
δηλώσεις υπουργών του και ηγετικών στελεχών στο γαλλικό περιοδικό Paris Match, 
το νεαρό Κράτος και η οικονομία του αντιμετώπιζαν υπαρξιακά προβλήματα το 1993. 
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το έτος 2009 αναλογούσε ετήσιο κατά 
κεφαλήν εισόδημα 14.945 ευρώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 18.123 ευρώ 
στην Κεντρική Μακεδονία και 18.651 ευρώ στη Δυτική Μακεδονία. Νεότερα στοιχεία 
δεν υπάρχουν, αλλά υπολογίζεται ότι η μεγάλη κρίση μείωσε αυτό το εισόδημα κατά 
25% έως τα τέλη 2013. Έστω μειωμένο, όμως, παραμένει τετραπλάσιο από εκείνο των 
Σκοπίων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στο Κράτος των Σκοπίων κατά το έτος 2011 το 
ΑΕΠ ανερχόταν σε 7,3 δισ. ευρώ και το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα σε 3.563 ευρώ. 
Ποσοστό ανεργίας 31,8%. Αριθμός ανέργων: 294.963. Μέσος μηνιαίος μεικτός μισθός: 
497 ευρώ. Συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού: 2,23 δις ευρώ. Έλλειμμα 1,681 δις 
ευρώ στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών. Υπ’ αριθμόν 2 εμπορικός εταίρος σταθερά 
η Ελλάδα, η οποία επίσης είναι ο υπ’ αριθμόν 1 ξένος επενδυτής. Οι ελληνικές επενδύ-
σεις δημιούργησαν 18.000 θέσεις εργασίας και υπερβαίνουν το 1,2 δις ευρώ. Ελέγχουν 
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το Διυλιστήριο, δίκτυα καυσίμων, τη μεγαλύτερη Τράπεζα, αλυσίδες πολυκαταστημά-
των κ.ά. Αλλά αυτό το ελληνικό οικοδόμημα στηρίζεται στην κινουμένη άμμο του 
εθνικιστικού πλέον παραληρήματος, ενώ έπρεπε λογικά να θεμελιωθεί προηγουμένως 
σε έναν τελεσίδικο συμβιβασμό, αμοιβαίως επωφελή.

Οι Έλληνες πολιτικοί, ευεπίφοροι στις εφήμερες εντυπώσεις και συχνά αιχμά-
λωτοι αυτών των πυροτεχνημάτων, επικέντρωσαν όλη την προσοχή τους στο όνομα του 
νεαρού Κράτους διότι ο σφετερισμός του ονόματος εξοργίζει δικαιολογημένα όλους τους 
Έλληνες. Άλλωστε, σύμφωνα με προσφυή χαρακτηρισμό του Ανδρέα Παπανδρέου, «το 
όνομα είναι το όχημα του αλυτρωτισμού». Πράγματι είναι. Αλλά η Αθήνα δεν φρόντισε 
να αποδείξει στους ξένους συνομιλητές της αυτό το πραγματικό γεγονός, με ακράδαντα 
τεκμήρια προερχόμενα αποκλειστικά από το Κράτος των Σκοπίων –όχι από τον Μέγα 
Αλέξανδρο. Πάντως, αν τυχόν φρόντισε προς αυτήν την κατεύθυνση, απέτυχε να πεί-
σει τη διεθνή κοινότητα όλα τα επόμενα 17 συναπτά χρόνια μέχρι τον Απρίλιο 2008.

Παγιδευμένη στο εθνικό σλόγκαν «όχι στο όνομα ούτε στα παράγωγά του» η 
ελληνική ηγεσία, εκείνη την κρίσιμη εποχή, δεν κατενόησε στο σύνολό της, ή τουλάχι-
στον δεν έδειξε να κατανοεί, ότι το πρόβλημα με τα Σκόπια αποτελεί μέρος μόνον του 
πολύ ευρύτερου προβλήματος που προέκυψε στα Βαλκάνια από την κατάρρευση του 
παγκοσμίου συστήματος ισορροπιών και την εν εξελίξει (για αρκετά χρόνια ακόμη) 
πολύπλευρη και ανταγωνιστική προσπάθεια προς διαμόρφωση νέων ισορροπιών, νέων 
Κρατών, νέων καθεστώτων και νέου συστήματος διεθνούς συνεργασίας και ασφαλείας. 
Το είχε κατανοήσει μόνον ο Πρωθυπουργός  Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά η κυ-
βέρνησή του κρεμόταν από μία μόνον ψήφο και οι Δελφίνοι πλειοδοτούσαν σε επίδειξη 
πατριωτικής αδιαλλαξίας. 

Μεταξύ 1991-1993 η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο τότε Πρωθυπουρ-
γός της Κων. Μητσοτάκης δεν έπαυσαν να διαδηλώνουν ότι η Ελλάδα επιθυμούσε να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός ανεξαρτήτου Κράτους των Σκοπίων, να το βοηθήσει 
και να εγγυηθεί την ασφάλειά του. Μέσω μυστικών αποστολών, ο Πρωθυπουργός το 
1993 έφθασε στα πρόθυρα συμβιβασμού με τον Πρόεδρο Γκλιγκόροφ υπό το σύνθετο 
όνομα Σλαβο-Μακεδονία το οποίο, ως αρμόδιος τότε Σύμβουλος του Πρωθυπουργού 
είχα προτείνει δημόσια με άρθρα μου στην εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς» και στο 
περιοδικό «Μακεδονική Ζωή», όπου ταυτόχρονα, όμως, επεσήμανα ότι «το λιλιπούτειο 
Κράτος, λόγω της αλυτρωτικής συνταγματικής αποστολής του, αδυνατεί να αποκατα-
στήσει ειλικρινείς σχέσεις με τους γείτονές του».

Εν τω μεταξύ τον Απρίλιο 1993 με πρόταση της Ελλάδος το Συμβούλιο Ασφα-
λείας ενέγραψε 181ο μέλος Κράτος του ΟΗΕ τα Σκόπια με την προσωρινή ονομασία 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, διεθνώς FYROM. Τα Σκόπια 
πανηγύρισαν με βεγγαλικά. Με το ίδιο 817 Ψήφισμά του το Συμβούλιο Ασφαλείας 
επέβαλε διαπραγματεύσεις̇  Αθήνα - Σκόπια δεσμεύθηκαν να αρχίσουν τις διαπραγμα-
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τεύσεις, υπό τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ, προκειμένου «να επιτύχουν μία αμοιβαίως 
αποδεκτή ονομασία» του Κράτους. Μέχρι τότε, το Κράτος παρέμενε καταγεγραμμένο 
στον ΟΗΕ με το προσωρινό όνομα Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας που όφειλε να χρησιμοποιείται επίσης σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και 
σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις. Τούτο σήμαινε ότι η Ελλάδα ανέτρεψε πρακτικά τη 
δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών της «όχι στο όνομα 
Μακεδονία ούτε στα παράγωγά του». Στην Ελλάδα, όμως, κανείς –ούτε καν η επιθετι-
κή Αξιωματική Αντιπολίτευση– δεν πρόσεξε τη θεμελιώδη μεταστροφή. Η χώρα ήταν 
πολύ απασχολημένη με την απόλυση του υπουργού Εξωτερικών και με την πιθανότητα 
να ανατραπεί η κυβέρνηση. 

Έτσι άρχισαν οι διμερείς διαπραγματεύσεις με επιδιαιτητή τον εκάστοτε διαμε-
σολαβητή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Διαρκούν ατελέσφορα είκοσι ολόκληρα χρόνια 
και δίδουν το κάλυμμα στην κυβέρνηση των Σκοπίων να εμπαίζει προκλητικά την Ελ-
λάδα με εξωφρενικές προτάσεις και μεταφυσικές θεωρίες. Ωστόσο, σε αμφότερα τα 
επίπεδα οι διαπραγματεύσεις ήσαν εξ υπαρχής δρομολογημένες σε άγονη γραμμή διότι 
τελούν υπό την ομηρία του εκατέρωθεν αδιαλλάκτου λαϊκού αισθήματος. Το λαϊκό 
αίσθημα στο εσωτερικό των Σκοπίων αυτοτροφοδοτεί το κρατικό ιδεολόγημα με το 
οποίο έχουν διαπαιδαγωγηθεί τρεις γενεές Σλάβων και κανοναρχούν συν γυναιξί και 
τέκνοις οι φυγάδες Σλαβομακεδόνες αυτονομιστές του Εμφυλίου, οι γενίτσαροι του 
Παιδομαζώματος και οι απόγονοί τους. Στο εσωτερικό της Ελλάδος το εκμεταλλεύο-
νται και το πυροδοτούν για ιδιοτελείς λόγους οι πολιτικοί στην Αντιπολίτευση και στη 
Συμπολίτευση οι ανταγωνιστές Δελφίνοι. 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το θέρος 1993, η Ελλάδα επέτυχε μια κρίσιμη 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής στη Λισαβόνα που καλούσε τα Σκό-
πια να διαπραγματευθούν με την Ελλάδα μιαν αμοιβαίως αποδεκτή ονομασία που δεν 
θα περιείχε, όμως, τον όρο Μακεδονία. Σε συνέντευξή του αργότερα ο γηραιός Πρόε-
δρος των Σκοπίων Κίρο Γκλιγκόροφ δήλωσε: «Η χειρότερη ημέρα της ζωής μου ήταν η 
απόφαση της Λισαβόνας το καλοκαίρι 1993». Γι’ αυτό είχε αποφασίσει τον συμβιβασμό 
με την ονομασία Σλαβο-Μακεδονία. Εξάλλου αυτήν ακριβώς την απόφαση της Λισα-
βόνας ο Ανδρέας Παπανδρέου κατήγγειλε σαν «ξεπούλημα της Μακεδονίας» και ανήλ-
θε στη Θεσσαλονίκη για να την υπερασπισθεί απέναντι «στο Κράτος της Αθήνας». 
Υποδυόταν τον Ελ. Βενιζέλο και απειλούσε με νέο Κίνημα Εθνικής Αμύνης!

Τον Σεπτέμβριο 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανετράπη και Πρωθυπουργός 
εξελέγη ο Ανδρέας Παπανδρέου ο οποίος αμέσως κήρυξε το περίφημο «εμπάργκο». 
Ουσιαστικές συνέπειες του επιθετικού αυτού ελληνικού εγχειρήματος ήταν ότι:
• οργίασε το λαθρεμπόριο και θησαύρισαν οι μαυραγορίτες,
• ο πληθυσμός των Σκοπίων πείσθηκε πια απόλυτα ότι η Ελλάδα είναι εχθρική χώρα, 
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• το διεθνές εμπόριο από και προς τα Σκόπια υποκατέστησε τη Θεσσαλονίκη με λιμάνια 
της Βουλγαρίας και της Αλβανίας.

Διπλωματική συνέπεια ήταν η Ενδιάμεση Συμφωνία που επέβαλε το 1994 ο 
εντολοδόχος της Ουάσιγκτον Ουΐλιαμ Χόλμπρουκ. Βάσει αυτής τα Σκόπια απέσυραν 
το Προοίμιο του Συντάγματός τους και τη σημαία τους με τον Ήλιο των Μακεδόνων 
–το λεγόμενο αστέρι της Βεργίνας. Τα δύο γειτονικά Κράτη απεκατέστησαν μεταξύ 
τους διπλωματικές σχέσεις, έστω χωρίς όνομα, και δεσμεύθηκαν να μην ασκούν προ-
παγάνδα ούτε εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον αλλήλων. Η Ελλάδα ανέλαβε την υπο-
χρέωση όχι μόνον να αναγνωρίσει αλλά και να βοηθήσει την ένταξη των Σκοπίων σε 
όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Έκτοτε τα Σκόπια παραβιάζουν συστηματικά όλες 
τις δεσμεύσεις τους και αξιοποιούν όλα τα ελληνικά ανταλλάγματα.

Από τότε Ελλάδα έχασε πολύτιμο χρόνο, θυσίασε σημαντικότατες διεθνείς εφε-
δρείες της, προσέφερε αρκετά ανταλλάγματα και ανέστειλε υψίστης σημασίας προ-
τεραιότητές της, για να πετύχει απλώς τον αυτοπεριορισμό της σε μια παθητική και 
μάλιστα αναποτελεσματική άμυνα απέναντι στην απειλή της Ονομασίας. Λησμόνησε 
ότι ο στρατηγικός στόχος είναι ταυτόσημα διπλός: εξουδετέρωση της απειλής και ταυ-
τοχρόνως μετατροπή του νέου Κράτους σε σύμμαχο και συνεργάτη. 

Στην απόκρουση της απειλής η Ελλάδα δεν απέτυχε. Αντιθέτως. Ανέστειλε επί 
δεκαοκτώ συνεχείς μήνες τη διεθνή αναγνώριση αυτού του Κράτους με το όνομα «Μα-
κεδονία» και, επιπλέον, το εξανάγκασε να διαπραγματευθεί το όνομά του με ελληνι-
κούς όρους. Ωστόσο, τα Σκόπια χρησιμοποιούν σαν φάρσα τη διαπραγμάτευση για 
να κερδίζουν χρόνο και διμερείς αναγνωρίσεις από 151 χώρες μέχρι το 2008. Όταν, 
επί τέλους, η Αθήνα αντελήφθη την κοροϊδία, προσχώρησε σε ό, τι θεωρούσε ως τότε 
«εθνική προδοσία»! Δίχως φανφάρες, μετά το 2004, όλα τα κόμματα, πλην ενός, κατήρ-
γησαν το δόγμα των Αρχηγών και αποδέχθηκαν την ονομασία Μακεδονία εφόσον υπό 
αυτή θα προσδιορίζεται με γεωγραφικό αποκλειστικά όρο.

Η πρωτοβουλία οφείλεται στην ελληνική κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον Κώ-
στα Καραμανλή και υπουργό Εξωτερικών την Ντόρα Μπακογιάννη. Σχεδίασε και πέ-
τυχε μια κίνηση ματ στη βαλκανική σκακιέρα: προειδοποίησε στεντόρεια ότι η Ελλάδα 
αποκλειόταν να ψηφίσει την ένταξη του νεαρού Κράτους στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. 
εφόσον αυτό δεν είχε καταλήξει προηγουμένως σε συμβιβαστική λύση για την ονομα-
σία με νέους τους ρητούς ελληνικούς όρους. Σημειωτέον ότι κάθε απόφαση στους δύο 
αυτούς συνασπισμούς προϋποθέτει ομοφωνία και, συνεπώς, είναι αδύνατον να ληφθεί 
αν απλώς υπάρξει μια αρνητική ψήφος –εν προκειμένω η ελληνική. Αλλά αυτό δεν 
συνέβη στο Βουκουρέστι όπου τον Απρίλιο 2008 συνήλθε το Συμβούλιο Κορυφής της 
Ατλαντικής Συμμαχίας με τη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου ο οποίος πίεζε 
ασφυκτικά για την άμεση ένταξη των Σκοπίων. Συνέβη κάτι πολύ πιο σημαντικό: το 
Συμβούλιο Κορυφής απεφάσισε ομόφωνα ότι ο συμβιβασμός με την Ελλάδα αποτελεί 
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απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των Σκοπίων. Ανάλογη απόφαση έλαβε αργό-
τερα και το Συμβούλιο Κορυφής της Ε.Ε. και επαναλαμβάνεται σταθερά μέχρι το τέλος 
2013. Πώς και γιατί αυτό;

Μέχρι τότε όλα τα ελληνικά επιχειρήματα προς τους συμμάχους και τους εταί-
ρους στηρίζονταν στον συναισθηματισμό και στην Ιστορία των Ελλήνων Μακεδόνων 
–μέχρι και τον Μέγα Αλέξανδρο. Οι ξένοι συνομιλητές της Ελλάδος γνώριζαν και 
γνωρίζουν άριστα την Ιστορία, τη σέβονται αλλά δεν τους ενδιαφέρει όταν ασκούν 
πολιτική. Τους ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής και η σταθερότητα στα 
Βαλκάνια. Γι’ αυτό «δεν κατανοούσαν» τα ελληνικά επιχειρήματα και περιγελούσαν 
την ελληνική διπλωματία. Αλλά στο Βουκουρέστι η ελληνική αντιπροσωπεία εφοδία-
σε όλους τους συμμάχους με πλήρη διπλωματικό φάκελο κρατικών τεκμηρίων, προερ-
χομένων αποκλειστικά από τα Σκόπια. Το περιεχόμενο και το απροκάλυπτο πολιτικό 
μήνυμα των τεκμηρίων αυτών αντίκεινται κατάφωρα στις θεμελιώδεις καταστατικές 
αρχές της Συμμαχίας: αλυτρωτισμός, διεκδικήσεις, αμφισβήτηση της ελληνικής εθνι-
κής κυριαρχίας στη Μακεδονία κ.ά. Ο καίριος αυτός ελληνικός φάκελος οφείλεται και 
στο συστηματικό επιστημονικό έργο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Το λάθος 
του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι η δήλωσή του, για κατανάλωση στο εσωτερικό της 
Ελλάδος, ότι χρησιμοποίησε ή τουλάχιστον απείλησε βέτο! Αυτή η εκτός πραγματι-
κότητας πρωθυπουργική δήλωση έδωσε την κατάλληλη αφορμή στην κυβέρνηση των 
Σκοπίων να εξαπολύσει και ιδίως να έχει παλλαϊκή αποδοχή ένα πρωτοφανές κύμα 
υστερικού μισελληνισμού στα Σκόπια καθώς επίσης να προσφύγει στο Διεθνές Δικα-
στήριο της Χάγης ζητώντας να καταδικασθεί η Ελλάδα, επειδή με το δήθεν βέτο της 
παραβίασε τάχα την Ενδιάμεση!

Έτσι, προκαλώντας την οργή του Λαού των Σκοπίων με την απλώς άστοχη δή-
λωση του Κώστα Α. Καραμανλή, η Αθήνα ακυρώνει ή τουλάχιστον απομακρύνει την 
επίτευξη του πραγματικού στόχου της: φιλία, συνεργασία και συμμαχία με τα Σκόπια. 
Αν η Αθήνα μετέδιδε στον Λαό των Σκοπίων τα πραγματικά αίτια του πολιτικού ναυα-
γίου τους, θα είχε δημιουργήσει εκεί την αντίστροφη ψυχολογία. Οι πολίτες θα κατανο-
ούσαν, επί τέλους, ότι δεν είναι στραβός ο γιαλός αλλά στραβά αρμενίζουν. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, βρίσκεται μπροστά μας η δυνατότητα για έναν συμ-
βιβασμό, για μια βιώσιμη λύση αποδεκτή από τις δυο χώρες, που δεν θα βλάψει εις το 
διηνεκές τα πραγματικά και μακροπρόθεσμα συμφέροντα των δύο Κρατών και δεν θα 
ταπεινώσει κανένα, έτσι ώστε καμία πλευρά να μην επιδιώκει τη «ρεβάνς» εις βάρος 
της άλλης, αλλά να εργάζεται αντιθέτως για τη στερέωση και τη διεύρυνση του συμβι-
βασμού. Δεν είναι εύκολος αλλά ούτε αδύνατος.

Κατά την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα η Ελλάδα, εν μέσω μοναδικών 
ιστορικών ευκαιριών, ήταν σε θέση, και έπρεπε, να προσφέρει στους χειμαζομένους 
γείτονές της ισότιμη, αμοιβαίως επωφελή και ολόπλευρη συνεργασία. Για να το πράξει 
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όμως αυτό, έπρεπε να απελευθερώσει τις παραγωγικές της δυνάμεις, να εκσυγχρονι-
σθεί, να αξιοποιήσει την άφθονη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να καταργήσει το πε-
λατειακό πολιτικό και οικονομικό σύστημά της.

Παρά την επιθετικότητά του το υπό διαμόρφωση Κράτος των Σκοπίων είναι ένα 
σημαντικό μέρος του ευρύτερου ζητήματος. Λόγω της κεντρικής γεωστρατηγικής θέσε-
ώς του, της επισφαλεστάτης πολυεθνικής του συνθέσεως, των κατεστημένων αλυτρω-
τικών ψυχώσεών του στον σλαβικό πληθυσμό του και του ολοκληρωτικού καθεστώτος 
του, αποτελεί τόσο κράτος-βόμβα όσο και ευάγωγο πιόνι στη βαλκανική σκακιέρα που 
μπορεί να χρησιμοποιήσουν τρίτες Δυνάμεις σαν άξονα στροφής στο ευρύτερο στρα-
τηγικό θέατρο των επιχειρήσεων. 

Επί πλέον για την Ελλάδα έχει πάντοτε κεφαλαιώδη σημασία ότι το νεαρό Κρά-
τος ελέγχει τις στρατηγικές κοιλάδες των ποταμών Αξιού, Εριγώνος και –ιππαστί– 
Στρυμόνος. Υπενθυμίζεται ότι κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την 6η Απριλίου 1941, 
η ισχυρή τεθωρακισμένη Στρατιά της Βέρμαχτ υπό τον στρατάρχη φον Λίστ εφόρμησε 
από τη Βουλγαρία αλλά απέτυχε να διασπάσει τα Μακεδονικά Οχυρά. Ωστόσο, η σύμ-
μαχός μας Γιουγκοσλαβία υπέκυψε αμαχητί στην περιοχή των Σκοπίων που τότε ονο-
μαζόταν απλώς Βαρντάρσκα Μπανοβίνα (επαρχία του Αξιού) όπου οι Γερμανοί εισήλ-
θαν από τη Βουλγαρία και ξεχύθηκαν προς στην ελληνική Μακεδονία από τις κοιλάδες 
του Αξιού προς Θεσσαλονίκη - Όλυμπο και του Εριγώνος στον άξονα Φλωρίνης - Θεσ-
σαλίας - Ηπείρου. Όταν οι Βούλγαροι εισήλθαν στη Βαρντάσκα και την προσάρτησαν 
στη Βουλγαρία, έγιναν δεκτοί ως αδελφοί απελευθερωτές από τον πληθυσμό της, που 
τότε δεν είχε πληροφορηθεί ακόμη με άνωθεν διαταγή ότι ήταν … «μακεδονικό έθνος»!

Το μεγάλο πρόβλημα του Κράτους των Σκοπίων δεν είναι το όνομά του. Το πρό-
βλημά του είναι το καθεστώς του και ο «Μακεδονισμός» του που εκτρέφουν τον ορατό 
κίνδυνο να διαμελισθεί. Είναι, λοιπόν, άμεση και ζωτικής σημασίας η ανάγκη του να 
οργανωθεί σε ένα, έστω υποτυπώδες, πολυεθνικό δημοκρατικό Κράτος. Κάποτε θα συ-
νειδητοποιήσουν ότι η Φυγή προς το Παρελθόν αφανίζει το Μέλλον. Μακάρι να μην 
είναι πολύ αργά. 
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Ο «Μακεδονισμός» των Σκοπίων συνοψίζει τη βουλγαρική Ιστορία και δράση 
στη Μακεδονία κατά την περίοδο 1870-1941. Η γλώσσα του επίσης είναι σλαβική, σε 
κυριλλική γραφή, και αποτελεί διάλεκτο της βουλγαρικής. Παρ’ ότι ικανοί επιστήμονες 
των Σκοπίων τη μετεξέλιξαν και την απεκάθαραν από πολλά στοιχεία και κανόνες της 
μητρικής της, οι πολίτες των δύο χωρών εξακολουθούν έως σήμερα να συνομιλούν 
άνετα μεταξύ τους, ενώ ο καθένας τους χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα. Επί πλέον 
το καθεστώς των Σκοπίων θεωρεί ότι η βουλγαρική Μακεδονία του Πιρίν ανήκει στην 
«Ενιαία Μακεδονία» και οι κάτοικοί της είναι «Μακεδόνες» νέου τύπου. Πριν λίγα 
χρόνια τα Σκόπια πανηγύρισαν ότι στη Βουλγαρία εξελέγησαν «Μακεδόνες» Πρωθυ-
πουργοί, ο Σεργκέι Στανίσεφ και ο Μπόικο Μπορίσοφ, και Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ο Ρόσεν Πλεβνέλιεφ! Απλώς έχουν γεννηθεί στη βουλγαρική Μακεδονία του Πιρίν και 
είναι Βούλγαροι Μακεδόνες. Βούλγαροι Μακεδόνες, άλλωστε, όπως προαναφέρθη-
κε, ίδρυσαν στη Θεσσαλονίκη την Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση 
ΒΜΡO η οποία εξαπέλυσε την εξέγερση του Ήλιντεν και τον Μακεδονικό Αγώνα στη 
Μακεδονία για λογαριασμό της Βουλγαρίας. Το ΒΜΡO είναι τώρα το κόμμα που κυ-
βερνά τα Σκόπια και ταυτόχρονα στη Βουλγαρία ΒΜΡO ονομάζεται το εχθρικότερο 
προς τα Σκόπια κόμμα. Η Βουλγαρία διεκδίκησε αλλεπάλληλα τη Μακεδονία στους 
δύο Βαλκανικούς Πολέμους και στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους. Το 1941 προσήρ-
τησε την περιοχή των Σκοπίων, που έως τότε ονομαζόταν Βαρντάρσκα Μπανοβίνα, 
και οι Βούλγαροι έγιναν δεκτοί ως αδελφοί απελευθερωτές. Μετά το 1945 ο νικητής 
Τίτο εξανάγκασε την κομμουνιστική πλέον αλλά δοσίλογη Βουλγαρία να αναγνωρίσει 
ότι στη Μακεδονία του Πιρίν ακμάζει μεγάλη «μακεδονική μειονότητα» που άρχισε 
να διδάσκεται τη γλώσσα και τη νέα Ιστορία των Σκοπίων σε δημόσια σχολεία. Μό-
λις, όμως, σταθεροποιήθηκε η Βουλγαρία ακύρωσε όλες αυτές τις αποφάσεις. Έτσι 
κατά τον Ψυχρό Πόλεμο βρισκόταν σε ακήρυκτο πόλεμο με τη Γιουγκοσλαβία για το 
Μακεδονικό, όπως αποκαλύπτουν τα Κρατικά Αρχεία της Βουλγαρίας και της Γιουγκο-
σλαβίας, που δημοσίευσε η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Σύμφωνα με τα αρχεία, 
το 1970 ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Τόντορ Ζίβκωφ δήλωσε στον Γιουγκοσλάβο πρε-
σβευτή: «Δεν θα αποκτήσετε ποτέ τη Μακεδονία του Πιρίν όπως δεν θα αποκτήσετε τη 
Μακεδονία του Αιγαίου»! 
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Όσο επικρατούσε το κομμουνιστικό καθεστώς, η διαμάχη 
καλυπτόταν από μυστικότητα παρά τη σφοδρότητά της. Όταν το 
1991 τα Σκόπια ανακηρύχθηκαν ανεξάρτητο Κράτος, η Βουλ-
γαρία τα αναγνώρισε αμέσως με την ψευδωνυμία «Δημοκρα-
τία της Μακεδονίας». Δήλωσε, όμως, ότι δεν αναγνωρίζει ούτε 
«μακεδονικό έθνος» ούτε «μακεδονική γλώσσα». Διακηρύσσει 
επίσημα ότι η γλώσσα των Σκοπίων είναι βουλγαρική και ότι 
οι Σλαβομακεδόνες ήσαν Βούλγαροι τους οποίους το καθεστώς 
των Σκοπίων υπέβαλε σε μια σταδιακή αλλά όχι οριστική ακόμη 
μετάλλαξη. Καταγγέλλει ότι το καθεστώς αποβουλγαροποιεί και 
καταπιέζει τους Βουλγάρους Μακεδόνες πολίτες του,  πλαστο-
γραφεί τη βουλγαρική Ιστορία και τη σφετερίζεται! 

Η Βουλγαρία έχει ήδη ενταχθεί πρώτα στο ΝΑΤΟ και μετά 
στην Ε.Ε. Μόλις ολοκλήρωσε τον διπλό αυτό στρατηγικό στόχο 

της, το 2007 εξαπέλυσε κατά μέτωπο αντεπίθεση την οποία κλιμακώνει επί έξι έτη. Η 
πρώτη εκδηλώθηκε στις αρχές του 2008 με τη συλλογική μελέτη Bulgarian Policies 
on the Republic of Macedonia, την οποία υπέγραφαν κορυφαίες προσωπικότητες της 
βουλγαρικής πνευματικής, πολιτικής και διπλωματικής ζωής. Ο χρόνος δεν επελέγη 
τυχαία. Τον Απρίλιο 2008 η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι επρόκειτο 
να αποφασίσει την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και η Αμερικανική Υπερδύναμη 
πίεζε τους συμμάχους της να ενδώσουν. Αλλά, ως γνωστόν, η Σύνοδος εκείνη απεφάσι-
σε ομόφωνα ότι θα εγκρίνει την ένταξη μόνον εφόσον τα Σκόπια θα έχουν  υπογράψει 
συμφωνία με την Ελλάδα. Αυτό επαναλαμβάνει, από τότε, ομόφωνα τόσο το Ατλαντι-
κό Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό. «Η απόφαση του Βουκουρεστίου εξακολουθεί να 
ισχύει στο ακέραιο», δήλωσε στην Αθήνα την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 ο Γ. Γ. του 
ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν.

 Ο Γ. Γ. του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν κατά την επί-
σκεψή του στην Αθήνα στις 10 Οκτωβρίου 2013

Το εξώφυλλο της 
συλλογικής μελέτης 
Bulgarian Policies 
on the Republic of 
Macedonia
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Εν προκειμένω οι θέσεις Σόφιας - Αθήνας μοιάζει να συμπίπτουν. Ωστόσο, ο 
στρατηγικός στόχος τους είναι αντίθετος. Η Ελλάδα επιδιώκει να σταθεροποιηθούν και 
να προσαρμοσθούν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς τα Σκόπια τα οποία εξ αντικειμένου 
είναι μακροπρόθεσμα στρατηγικός εταίρος της και τα ζωτικά συμφέροντά τους προϋ-
ποθέτουν στενή οργανική συνεργασία. Ελληνικές διεκδικήσεις δεν υπάρχουν. Αντίθετα 
η Σόφια επιδιώκει να καταστήσει αδελφό το γειτονικό Κράτος με αδελφό σλαβικό Λαό, 
κοινή Ιστορία, κοινούς ήρωες και κοινούς εορτασμούς κοινών επετείων. Αυτό προτείνει 
να περιληφθεί στο μεταξύ τους Σύμφωνο Συνεργασίας και Καλής Γειτονίας το οποίο 
οι δύο χώρες συζητούν συνεχώς σε ανώτατο επίπεδο επί χρόνια αλλά τα Σκόπια υπονο-
μεύουν. Η Σόφια, όμως, απειλεί με οργή ότι θα προβάλει βέτο στην ένταξη των Σκοπίων 
στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. εφ’ όσον οι δύο χώρες δεν θα έχουν υπογράψει εν τω μεταξύ 
ένα Σύμφωνο. Υπενθυμίζεται ότι η καλή γειτονία αποτελεί καταστατικό όρο του ΝΑΤΟ 
και της Ε.Ε.

Εν τω μεταξύ 80.000 πολίτες των Σκοπίων έχουν ήδη αυτοδηλωθεί Βούλγαροι 
Μακεδόνες, έλαβαν βουλγαρικά διαβατήρια και τον Μάιο 2013 ψήφισαν στη Βουλ-
γαρία. Αποτελούν το 4% του συνολικού πληθυσμού και το 7,2% του σλαβικού. Στην 
πραγματικότητα είναι τριπλάσιοι αν συνυπολογισθούν τα ανήλικα παιδιά και όσοι εξ 
αίματος συγγενείς τους φοβούνται να ζητήσουν βουλγαρικό διαβατήριο. Βουλγαρι-

Eξαρχαϊσμός: η φυγή προς τα πίσω
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κό διαβατήριο κατέχει επίσης ο πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων και ηγέτης του 
ΒΜΡO-DPMΝE Λιούπτσο Γκεοργίεφσκι, ο οποίος σε διάλεξή του στο Πανεπιστήμιο 
της Σόφιας διεκήρυξε πως το Κράτος των Σκοπίων και το «μακεδονικό» έθνος «είναι 
τεχνητό δημιούργημα της κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας». Είναι ο προκάτοχος του Νί-
κολα Γκρούεφσκι στην κυβέρνηση των Σκοπίων και στο κόμμα! 

Από την πλευρά τους τα Σκόπια καταγγέλλουν τη Βουλγαρία για «πισώπλατη 
μαχαιριά» και επιχειρούν να απεγκλωβισθούν από το κοινό παρελθόν, τον πολιτισμό, 
τη γλώσσα κ.ά. των Σλάβων  πολιτών τους με τους Βουλγάρους. Αυτό το βαθύτερο 
νόημα έχει ο φρενήρης «εξαρχαϊσμός» που προσπαθεί να πείσει την αφελή πελατεία 
του ότι οι Σλαβομακεδόνες είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά ο Αλέ-
ξανδρος, ο Φίλιππος και γενικά οι αρχαίοι Μακεδόνες «δεν ήσαν Έλληνες». Είναι 
μια απελπισμένη φυγή προς τα εμπρός αλλά πραγματοποιείται προς τα πίσω! Στην 
πραγματικότητα, παρά τον έξαλλο μισελληνισμό του σλαβικού καθεστώτος, ο «εξαρ-
χαϊσμός» μεσοπρόθεσμα οδηγεί εξ αποτελέσματος σε ώσμωση των Σλαβομακεδόνων 
με τους Έλληνες Μακεδόνες στην κοινή, υποτίθεται, κληρονομιά του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου! Διότι, ακόμη και αν υποτεθεί ότι «δεν ήσαν Έλληνες», οι αρχαίοι Μακεδόνες 
τον ελληνικό πολιτισμό καλλιέργησαν και διέδωσαν στην Οικουμένη του Αλεξάν-
δρου. Ελληνικές είναι οι νέες μετώπες των Μουσείων στα Σκόπια και ελληνικές όλες 
οι αρχαίες επιγραφές που εκθέτουν.

Αυτό μοιάζει πολύ παράδοξο και αντιφατικό αλλά το κρίνει εξαιρετικά επικίν-
δυνο για τα Σκόπια ο εξισλαμισμένος Αμερικανός Stephen Schwartz, Εκτελεστικός 
Σύμβουλος του Αμερικανικού Κέντρου Ισλαμικού Πλουραλισμού, ο οποίος έζησε 
πολλά χρόνια στα Σκόπια και τα υποστηρίζει εναντίον της Ελλάδος. Σε άρθρο του 
στους Financial Times του Λονδίνου, τέλη Σεπτεμβρίου 2013, υπογράμμισε: «Θεωρώ 

Αρχαία ελληνικά και 
ρωμαϊκά αγάλματα στο 
Κυβερνητικό Μέγαρο 
των Σκοπίων   

Μέλος αρχαίου ελληνικού μνημείου με ελληνική επιγραφή Μακεδονία 
εκτίθεται στο Κυβερνητικό Μέγαρο των Σκοπίων
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ότι οι καταγγελίες της Ελλάδας για σφετερισμό της μακεδονικής γεωγραφικής ονομασί-
ας είναι παράλογες, επικίνδυνες και ενδεικτικές της πολιτικής ασυναρτησίας και του αυ-
ξανομένου χάους στην Ελληνική Δημοκρατία». Ωστόσο, πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση της 
Μακεδονίας έχει ανταποκριθεί απερίσκεπτα στις κινήσεις των Ελλήνων όσον αφορά 
την ονομασία του Κράτους, με χειρονομίες που επιδεινώνουν τη διαμάχη, όπως, π.χ., ο 
ισχυρισμός τους πως ο Μέγας Αλέξανδρος είναι δικός τους. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν 
Έλληνας Μακεδόνας. Η κουλτούρα του ήταν ελληνική και τμήματά της εξαπλώθηκαν 
σε όσα μέρη κατέκτησε. Ο Αλέξανδρος δεν ήταν Μακεδόνας με τη δημογραφική έννοια 
που επικαλούνται οι κάτοικοι της Μακεδονίας. Έζησε τον 4ο αι. π.Χ., ενώ οι  πρόγονοι 
των σημερινών Μακεδόνων κατοίκησαν τα Βαλκάνια τον 6ο-7ο αι. μ.Χ. Το κενό χιλίων 
χρόνων ανάμεσα στις δύο Μακεδονικές κουλτούρες δεν μπορεί να κλείσει. Ο Μέγας 
Αλέξανδρος δεν ήταν Σλάβος και η περίφημη συνομιλία του με τον Διογένη δεν έγινε 
στα σλαβικά».

Τα Μ.Μ.Ε στην Ελλάδα πανηγύρισαν!... Στην πραγματικότητα, ο Schwartz κόβει 
τον δεσμό με τον Ελληνισμό και επαναφέρει τους Σλαβομακεδόνες στην κοινή σλαβική 
καταγωγή τους και στην ταύτισή τους με τους Βουλγάρους. Είναι το σημείο-κλειδί. 
Οκτώ μήνες ενωρίτερα, στις 21.1.2013 ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρόσεν Πλεβνέ-
λιεφ δήλωσε στην τηλεόραση: «Το πρόβλημα σήμερα είναι πολύ απλό: είναι ο λεγόμε-
νος “εξαρχαϊσμός” που κατευθύνεται από την κυβέρνηση των Σκοπίων. Το έργο “Σκόπια 
2014” είναι προκλητικό και μη αποδεκτό στην περιοχή».

Η σκληρή αντιπαράθεση Σκοπίων - Βουλγαρίας στο Μακεδονικό μαίνεται αμεί-
ωτη τα τελευταία χρόνια και μπολιάζει τους Λαούς των δύο γειτονικών χωρών, αλλά 
την αγνοούν εκκωφαντικά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι Έλληνες, ιδιαίτερα όσοι διαμορ-
φώνουν κοινή γνώμη και πολιτική. Την έριδα, τους λόγους της και τους στόχους της 
καταγράφουν βήμα-βήμα τα Μ.Μ.Ε. των δύο αντιδίκων χωρών. Εν προκειμένω παρα-
τίθενται ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα ειδήσεων όπως δημοσιεύθηκαν κατά 
χρονολογική σειρά στις δύο μεγαλύτερες εφημερίδες των Σκοπίων Νova Μakedonija 
http://www.novamakedonija.com.mk/ και Utrinski Vesnik http://www.utrinski.mk/ –εν 
συντομία ΝΜ και UV. Φωτίζουν την Αθέατη Πλευρά.

26.1.2012 UV: Μετά το ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Μακεδονία 
και η Βουλγαρία πρέπει να σχηματίσουν μια κοινή επιτροπή προκειμένου να ερμηνεύ-
σουν την Ιστορία, ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής Εβγένι Κιρίλοφ εξέφρασε σκεπτικισμό, 
επειδή στο Κράτος μας οι νέοι τρέφονται με μίσος αντί με γεγονότα.

16.2.2012 ΝΜ: Η Ρία Άιζακ, ανεξάρτητη ειδικός του Ο.Η.Ε, πρότεινε το δικαί-
ωμα του αυτοπροσδιορισμού, την καταχώρηση των κομμάτων της μειονότητας και την 
εισαγωγή της μακεδονικής γλώσσας στη βουλγαρική εκπαίδευση. 

12.4.2012 UV: Η κυβέρνηση αφαίρεσε άμεσα από το κτίριο του Υπουργείου 
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Εξωτερικών το άγαλμα του Συμεών Ράντεφ. Έστειλε έτσι εσπευσμένα μήνυμα στη Σό-
φια ότι το Υπουργείο των Εξωτερικών μας δεν είναι παρακλάδι του βουλγαρικού.

Απομακρύνεται το άγαλμα του Συμεών Ράντεφ από το κτίριο του Υπουργείου 
Εξωτερικών των Σκοπίων

21.6.2012 UV: Πέρα από τις απειλές της Βουλγαρίας […] είναι πιθανό η υπόθε-
ση της Σπάσκα Μίτροβα να καταλήξει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο 
Στρασβούργο, όπου, κατά συνέπεια, οδηγείται ο διπλωματικός πόλεμος ανάμεσα στη 
Βουλγαρία και τη Μακεδονία. Είναι καινούρια αυτή η βουλγαρική πολιτική ή απλά η 
παλιά σε νέο πακέτο; Υπάρχει δράμα ή μόνο πολιτικό φολκλόρ στις σχέσεις Μακεδο-
νίας - Βουλγαρίας; Γιατί η Σόφια αμφισβητεί και απαιτεί να αναγνωρίσει πρώτα αυτή το 
όνομα στον μελλοντικό διάλογο του Κράτους μας με την Ελλάδα; Φαίνεται ότι οι θέσεις 
πάνω στις οποίες χτίζει η Σόφια το βέτο ενάντια στη Μακεδονία είναι πολύ παλιές για 
τη σύγχρονη Ευρώπη. Η δήλωση του Μπορίσοφ ότι δεν δέχεται το όνομα Βόρεια Μα-
κεδονία θα μπορούσε να θεωρηθεί μεγάλη επιτυχία της διπλωματίας μας. Μακεδόνας 
διπλωμάτης δήλωσε: «Δεν υπάρχει κανένα δράμα ανάμεσα στα δυο Κράτη. Εξαρχής η 
Βουλγαρία ενδιαφερόταν ώστε η Μακεδονία να ενταχθεί άμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. 
Αυτή θα είναι και η μεγάλη ευκαιρία να ξεφύγει το Κράτος μας από την επιρροή της Σερ-
βίας και να έρθει πιο κοντά στη Βουλγαρία».

25.6.2012 UV: Η Βουλγαρία ετοιμάζει κόκκινη κάρτα για τη Μακεδονία στην 
Ε.Ε. Στη Σόφια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με θέμα «Πού πηγαίνει η Δημοκρατία της 
Μακεδονίας;». 

31.8.2012 ΝΜ και 28.9.2012 UV: Αντιδράσεις προκάλεσε στη Βουλγαρία η έκ-
θεση Μακεδονικών μεσαιωνικών χειρογράφων στο Βασιλικό Μουσείο του Βελγίου στο 
πλαίσιο της έκθεσης «Χίλια χρόνια λογοτεχνικής παράδοσης στη Μακεδονία». Κύκλοι 
της Βουλγαρίας πανικοβλήθηκαν και ασκούν πίεση στο Μουσείο να επανεξετάσει την 
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«ιστορική ορθότητα» της έκθεσης. Έτσι θα απουσιάζει το επίθετο «Μακεδονικά». Ο 
τίτλος της έκθεσης θα αλλάξει και θα είναι «Σλαβικά χειρόγραφα από τη Μακεδονία 
XIII-ΧΙΧ αιώνας». Τα χειρόγραφα στην πλειοψηφία τους είναι βουλγαρικά, λέει ο 
Βούλγαρος ευρωβουλευτής Αντρέι Κοβάτσεφ ο οποίος άσκησε πίεση. 

Σλαβικά χειρόγραφα από τη Μακεδονία   
του XIII-ΧΙΧ αιώνα»

6.9.2012 UV: Ο Βούλγαρος Υπουργός Εξωτερικών έστειλε προειδοποιητικό 
σήμα ότι η Σόφια, όπως και η Αθήνα, θα καθορίσει τη δική της «κόκκινη γραμμή» σε 
σχέση με τη Μακεδονία και σε ό,τι αφορά την Ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά.

7.9.2012 UV: Ο Βούλγαρος υπουργός Εξωτερικών Νικολάι Μλαντένοφ δήλω-
σε: «Αυτό που βλέπουμε στη Μακεδονία είναι μια ιδεολογική ερμηνεία της Ιστορίας και 
μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια ταυτότητα εις βάρος της Βουλγαρίας. Αυτό δεν θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε θετική κατάληξη μια χώρα που θέλει να γίνει μέρος της Ε.Ε.».

8.9.2012 UV: Ο Βούλγαρος Πρόεδρος απευθυνόμενος προς τη Μακεδονία δή-
λωσε: «Η Βουλγαρία δεν θα κάνει συμβιβασμούς με την Ιστορία της».

24.9.2012 ΝΜ: Οι Αρχές στη Βουλγαρία, μετά από δύο χρόνια, δεν συμφωνούν 
στις προτάσεις μας για το Σύμφωνο Καλής Γειτονίας. 

31.10.2012 UV: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας διεύρυνε τη λίστα με 
όσα η Σόφια απευθύνει στη Μακεδονία και σχεδιάζει να θέσει ως θέματα στη Σύνοδο 
της Ε.Ε. τον Δεκέμβριο, οπότε θα κριθεί η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, τα 
ακόλουθα: τη μη εκπλήρωση του όρου καλής γειτονίας, τα δικαιώματα της βουλγαρικής 
μειονότητας στο Κράτος μας και τα προβλήματα που είχαν εδώ βουλγαρικές εταιρείες.

2.11.2012 UV: Η Μακεδονία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και με τη Βουλ-
γαρία. Επί τάπητος πρέπει να τεθούν ζητήματα διμερών σχέσεων για την ομαλή ένταξη 
της Μακεδονίας στην Ε.Ε. Για την εξομάλυνση των σχέσεων προτάθηκε η τέλεση κοι-
νών εορτών. Κοινός εορτασμός για τον Γκότσε Ντέλτσεφ αποκλείεται.

6.11.2012 UV: Ο Βούλγαρος υπουργός Εξωτερικών Μλαντένοφ αρνήθηκε ανοι-
χτά την πρόσκληση του Μακεδόνα υπουργού Εξωτερικών Νίκολα Πόποσκι να έλθει 
στη Μακεδονία και δήλωσε: «Αρκετά με τις συνομιλίες. Τώρα χρειαζόμαστε έργα».
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7.11.2012 UV: Ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής Ντίμιταρ Μπέτσεφ δήλωσε: «Η 
Βουλγαρία επιμένει να εορταστούν κοινές γιορτές με τη Μακεδονία ως αναγνώριση του 
κοινού παρελθόντος, αλλά και ως αναγνώριση ότι, μολονότι τώρα έχουμε δυο Κράτη και 
δυο λαούς, κάποτε αυτά ήταν ενωμένα. Για εμάς είναι σημαντικό να δείξουμε ότι έχουμε 
κοινό παρελθόν˙ είναι, επίσης, σημαντικό και για τον σημερινό Πρωθυπουργό της Βουλ-
γαρίας, επειδή κατάγεται από τη Μακεδονία του Πιρίν». 

9.11.2012 ΝΜ: Η σύμπλευση Ελλάδας - Βουλγαρίας εναντίον της Μακεδονίας 
γίνεται για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων της Βουλγαρίας στη Μακεδονία. 
Η Σόφια, αφού πρώτα πέτυχε να απομακρύνει τη Μακεδονία από την επιρροή της Σερ-
βίας, θεωρεί ότι για να αντέξει οικονομικά πρέπει να επιβληθεί στην περιοχή.

15.11.2012 UV: Μπορεί ν’ αποφευχθεί το βουλγαρικό βέτο στην ένταξη της Μα-
κεδονίας στην Ε.Ε. ή το βέτο καθιστά αναπόφευκτη την έχθρα που επικρατεί επί δεκα-
ετίες ανάμεσα στα δυο Κράτη; Δεν είναι παράξενο ότι τους τελευταίους μήνες ακού-
γονται δυνατές φωνές από τη Σόφια και ότι  αυτή δείχνει τα δόντια στη Μακεδονία. Το 
«κτίσιμο» του βέτο άρχισε έναν χρόνο μετά την είσοδό της στην Ε.Ε.  

12.12.2012 ΝΜ: Η Βουλγαρία μαχαίρωσε πισώπλατα τη Μακεδονία στην Ε.Ε.
14.12.2012 ΝΜ: Όταν ο Υπουργός των Εξωτερικών της Βουλγαρίας ζητά συ-

νεργασία στη βάση της δήλωσης φιλίας του 1999, δεν ζητά τίποτα λιγότερο από την 
απάλειψη πολλών σημείων της μακεδονικής Ιστορίας και τη χάλκευση στοιχείων για 
τον βίο ιστορικών προσώπων, όπως ο Γκότσε Ντέλτσεφ. Η αναθεώρηση των σχολικών 
βιβλίων είναι βασική αξίωση της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Μακεδονία 
δεν πρέπει να εμπλακεί διότι όλα αυτά είναι ζητήματα ταυτότητας.

20.12.2012 ΝΜ: Μια σύνοψη του περιεχομένου των βουλγαρικών σχολικών εγ-
χειριδίων αποκαλύπτει αμέσως τις θέσεις που με επιμονή υποστηρίζουν ότι η Μακεδο-
νία είναι ένα τεχνητό δημιούργημα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι στην 
περιοχή της ζούσαν Βούλγαροι, οι οποίοι αφομοιώθηκαν.

22.12.2012 ΝΜ: Η Βουλγαρία αν και μιλά για σχέσεις καλής γειτονίας δεν σέβε-
ται την Ιστορία. Επιθυμεί την αναθεώρηση της Ιστορίας της Μακεδονίας. Η Βουλγαρία 
δεν αναγνωρίζει το μακεδονικό έθνος και υποκλέπτει την Ιστορία της Μακεδονίας ως 
δική της. Η Βουλγαρία οφείλει να θέσει ως απαράβατο όρο για τη συμφωνία περί κοι-
νών εορτών την αναγνώρισή του μακεδονικού έθνους.

11.1.2013 ΝΜ: Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, αφού 
υποστήριξε την Ελλάδα στην Ε.Ε. τον Δεκέμβριο 2012, τώρα ζητά βοήθεια από εθνικι-
στικούς κύκλους της Ακαδημίας των Επιστημών της Σόφιας για να προσθέσει βέλη στη 
φαρέτρα του εναντίον της Μακεδονίας.
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5.2.2013 UV: Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκολα Πόποσκι δεν πιστεύει στην καλή 
γειτονία της Βουλγαρίας. Στις τρεις συναντήσεις της ομάδας των Υπουργείων Εξωτερι-
κών Μακεδονίας - Βουλγαρίας δεν προέκυψαν συγκεκριμένα απτά στοιχεία.

6.2.2013 ΝΜ: Οι άνθρωποι με βουλγαρική συνείδηση στη Μακεδονία αντι-
μετωπίζονται με μισαλλοδοξία, αποκαλούνται «βρωμοβούλγαροι» και η αστυνομία 
εμποδίζει όσους επιθυμούν να αποκτήσουν βουλγαρική υπηκοότητα αναφέρει σε 25 
τροπολογίες του εναντίον του ψηφίσματος για τη Μακεδονία στο Ευρωκοινοβούλιο ο 
Βούλγαρος ευρωβουλευτής Ντίμιταρ Στογιάνοφ του Ατάκα. 

30.3.2013 UV: Ο νέος Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μαρίν Ράικοφ δήλωσε 
πως οι Βούλγαροι και οι Μακεδόνες είναι αδέλφια και πως αυτό είναι γνωστό σε όλους. 
Υπάρχουν κοινές παραδόσεις, γλώσσα και Ιστορία. Απόδειξη είναι τα βουλγαρικά μνη-
μεία που έχουν χτιστεί στο κέντρο των Σκοπίων. 

11.4.2013 UV: Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκολα Πόποσκι αντέδρασε στη δήλω-
ση του Βούλγαρου Πρωθυπουργού ότι η ανέγερση μνημείων Βούλγαρων αγωνιστών 
στα Σκόπια αποδεικνύει ότι ήμασταν ένα έθνος στο παρελθόν και πρέπει να γιορτάζου-
με από κοινού την Ιστορία. 

19.4.2013 UV: Αποσύρθηκε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου των Εξωτερι-
κών η αναφορά ότι Μακεδόνες ζουν σε άλλες χώρες. Τούτο συνέβη για την εξομάλυνση 
των βουλγαρο-μακεδονικών σχέσεων.

25.4.2013 UV: Ο Μπόζινταρ Δημητρόφ δήλωσε ότι η είσοδος της Σερβίας στην 
Ε.Ε. θα μειώσει ή θα σταματήσει την επαναβουλγαροποίηση της Μακεδονίας.

30.4.2013 UV: Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Πλεβνέλιεφ δήλωσε: «Το κοινό πα-
ρελθόν μας με τη Μακεδονία πρέπει να μας ενώνει παρά να μας χωρίζει».

10.5.2013 ΝΜ: Πολλοί από τους 80.000 περίπου Μακεδόνες με βουλγαρικό δια-
βατήριο θα πάνε να ψηφίσουν στη Βουλγαρία. 

15.5.2013 UV: Τα βουλγαρικά κόμματα είναι αποφασισμένα να θέσουν βέτο στη 
συμμετοχή μας στην Ε.Ε., αν δεν υπάρξει συμφωνία για την καλή γειτονία.

25.5.2013 ΝΜ: Εκτός από την Ελλάδα, τώρα θέτει πρόβλημα στην Ε.Ε. και η 
Βουλγαρία που αναφέρεται σε άτομα με βουλγαρική ταυτότητα και ζητά επιτροπές 
εμπειρογνωμόνων για τα ζητήματα της Ιστορίας και της εκπαίδευσης στις δύο χώρες. 

29.7.2013 UV: Οι Πρωθυπουργοί της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας συναντή-
θηκαν σε ήπιο πολιτικό κλίμα στο Κιουστεντίλ της Βουλγαρίας. Συνθήματα του τύπου 
«Η Μακεδονία είναι Βουλγαρική» έλειψαν και τα πάντα κύλησαν ομαλά.
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Οι Πρωθυπουργοί των Σκοπίων και της Βουλγαρίας συ-
ναντήθηκαν σε ήπιο πολιτικό κλίμα στο Κιουστεντίλ της 
Βουλγαρίας 

30.7.2013 UV: Ο νέος υπουργός των 
Εξωτερικών της Βουλγαρίας Κριστιάν Βίγκενιν 

δήλωσε ότι είναι αναγκαίο το Σύμφωνο Καλής Γειτονίας Μακεδονίας - Βουλγαρίας. 
Ζήτησε παράλληλα να αλλάξει η Μακεδονία την ερμηνεία της Ιστορίας και τη συμπε-
ριφορά της προς τις μειονότητες. Όλα αυτά είναι αναγκαία αν οι δύο χώρες θέλουν να 
προχωρήσουν προς την Ευρώπη.

31.8.2013 UV: Οι βουλγαρικές ελπίδες ότι θα αναγκάσουν τη μακεδονική κυ-
βέρνηση, ένεκα της ένταξης στην Ε.Ε., να δεχθεί το Σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας 
κατευθύνονται στο ίδιο αδιέξοδο όπως και εκείνες της Ελλάδας.

3.9.2013 ΝΜ: Η Βουλγαρία είναι διατεθειμένη να υποστηρίξει την πορεία της 
Μακεδονίας, αλλά κρατάει σοβαρές επιφυλάξεις στα θέματα Ιστορίας, Παιδείας και 
γενικότερα κλοπής της πολιτιστικής κληρονομιάς της Βουλγαρίας

Τις θέσεις, δράσεις και αντιδράσεις της Βουλγαρίας καταγράφει από την πλευ-
ρά της Σόφιας το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Novinite (http://www.novinite.com/
view_news.) στην ακόλουθη ειδησεογραφία του:

3.1.2012 O τέως Πρόεδρος της Μακεδονίας Κίρο Γκλιγκόροφ, που απεβίωσε 
την Κυριακή σε ηλικία 94 ετών στα Σκόπια, κατείχε ένα έγγραφο, θεωρημένο από τις 
Βουλγαρικές αρχές το 1942, το οποίο αναφέρει πως ήταν βουλγαρικής καταγωγής. Ο 
Γκλιγκόροφ έμεινε γνωστός για τις συχνές αντιβουλγαρικές θέσεις του και την προώθη-
ση της ανεξάρτητης μακεδονικής ταυτότητας.  

3.1.2012: Ο Κίρο Γκλιγκόροφ απεβίωσε στα Σκόπια  

Το έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι 
ο Κίρο Γκλιγκόροφ ήταν βουλγαρικής 
καταγωγής
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20.1.2012 Αντιβουλγαρική προπαγάνδα στη Μακεδονία, όπου Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι ο τέως Πρωθυπουργός και νυν ηγέτης του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος της Βουλγαρίας Σεργκέι Στανίτσεφ είναι Μακεδόνας Το γεγονός δεν προκαλεί 
έκπληξη καθώς τα μακεδονικά ΜΜΕ είναι γνωστά για το μίσος τους για τη Βουλγαρία 
και την αντιβουλγαρική προπαγάνδα που τους υπαγορεύει η πολιτική της Μακεδονίας.

9.2.2012 Το υπερεθνικιστικό Παγκόσμιο Μακεδονικό Κογκρέσο απαιτεί να δι-
καστεί για εσχάτη προδοσία ο τέως Πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Λιούπτσο Γκεοργίεφσκι, 
επειδή έχει βουλγαρική υπηκοότητα την οποία απέκτησε το 2006. Το ΠΜΚ κατηγορεί 
τον Γκεοργίεφσκι για συνομωσία με σκοπό την αποσταθεροποίηση της χώρας.

17.2.2012 Εκατοντάδες οπαδοί σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Πρίστινα σήκωσαν 
ένα πανό, που έγραφε «Μακεδόνες από τον Τίτο, Βούλγαροι από τον Θεό». Το συμβάν 
έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια αγώνα χάντμπολ ανάμεσα στις μικρές εθνικές ομάδες του 
Κοσσόβου και της Μακεδονίας. Επίσης έκαψαν και μία σημαία της Μακεδονίας.

Εκατοντάδες οπαδοί σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Πρίστινα σήκωσαν  ένα 
πανό, που έγραφε «Μακεδόνες από τον Τίτο, Βούλγαροι από τον Θεό». 

14.3.2012 Ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής Αντρέας Κοβάτσεφ δήλωσε ότι πρέπει 
να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία στην επόμενη ολομέ-
λεια του Ευρωκοινοβουλίου. Ωστόσο επεσήμανε ότι το κλειδί για την είσοδο της Μα-
κεδονίας στην Ε.Ε. είναι η επίλυση όλων των προβλημάτων της χώρας με τους γείτονές 
της. Τόνισε την τρομοκρατία που υφίστανται από τις αρχές των Σκοπίων όσοι πολίτες 
δηλώνουν τη βουλγαρική συνείδηση και ταυτότητά τους.

20.3.2012 Το Βελιγράδι κατηγορεί τη Σόφια για τον εκβουλγαρισμό των Σέρ-
βων. Τονίζεται ότι η Βουλγαρία δίνει βουλγαρικές ταυτότητες σε πολίτες που ζουν στη 
Μακεδονία και στην ανατολική Σερβία δηλαδή σε περιοχές που διεκδικούσε κατά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους.
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18.4.2012 Ο πολιτικός αναλυτής και πρώην αξιωματικός της υπηρεσίας Πληρο-
φοριών Κράσιμιρ Ουζούνοφ θεωρεί ότι οι εθνοτικές συγκρούσεις στη Μακεδονία με-
ταξύ Σλάβων και Αλβανών θα οδηγήσουν στην ομοσπονδοποίηση της χώρας και τελικά 
στη διάλυση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Επισημαίνει ότι, μετά τον εμφύλιο του 
2001, η Μακεδονία έχει χωριστεί σε «καντόνια» τα οποία αργά ή γρήγορα θα ανεξαρτη-
τοποιηθούν διότι ο αλβανικός πληθυσμός αυξάνεται δραστικά όχι μόνο στη Μακεδονία 
αλλά σε όλα τα δυτικά Βαλκάνια. 

4.5.2012 Στις 4 Μαΐου, που είναι η επέτειος του θανάτου του Γκότσε Ντέλτσεφ, 
ο νεοδιορισθείς Πρέσβης της Βουλγαρίας στη Μακεδονία προσπάθησε να καταθέσει 
στεφάνι στην εκκλησία του Αγίου Σπας, όπου βρίσκονται τα οστά του. Ωστόσο, δέχτηκε 
αναπάντεχα επίθεση από Μακεδόνες εθνικιστές. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες 
οι επιτιθέμενοι ήταν από την εθνικιστική πλευρά του ΒΜΡΟ. Το περιστατικό χαρακτη-
ρίστηκε ως απαράδεκτο και ο Μακεδόνας Πρέσβης στη Σόφια θα κληθεί να δώσει πε-
ραιτέρω εξηγήσεις. Παρόμοια επίθεση είχαν ξαναδεχθεί Βούλγαροι και στις 13 Ιανου-
αρίου 2007 από Μακεδόνες εθνικιστές σε επίσκεψή τους στο μνημείο της Βουλγάρας 
επαναστάτριας Μάρας Μπούνεβα.

Ο Πρόεδρος Πλεβνέλιεφ δήλωσε από την πόλη Γκότσε Ντέλτσεφ, που σημειω-
τέον είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του, πως η Βουλγαρία θα στηρίξει την προσπάθεια 
της Μακεδονίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο όμως αν η τελευταία 
σεβαστεί κάποιους θεμελιώδεις όρους. Ο Πλεβνέλιεφ χαρακτήρισε τον Γκότσε Ντέλ-
τσεφ Απόστολο της Ελευθερίας για τους Βουλγαρομακεδόνες. Ο Βούλγαρος Υπουργός 
των Εξωτερικών χαρακτήρισε απαράδεκτη την επίθεση των Μακεδόνων εθνικιστών 
κατά των Βουλγάρων οι οποίοι πήγαν να τιμήσουν τη μνήμη του Γκότσε Ντέλτσεφ. Δή-
λωσε πως το γεγονός βρίσκεται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αρχές και τους κανόνες 
του ανθρώπινου σεβασμού στη μνήμη των προσώπων που συνέβαλαν στην ελευθερία 
και την αξιοπρέπεια. 

5.4.2012 Ο Πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, αναφερόμενος στην επίθεση των 
Μακεδόνων κατά του Πρέσβη Πετκώφ, υπονόησε πως, αν η Μακεδονία συνεχίσει την 
ίδια τακτική σε τέτοιου είδους θέματα, δεν αποκλείεται να παρακωλυθεί η πορεία της 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

10.5.2012. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Μακεδονίας Λιούπτσο Γκεοργίεφσκι, 
σε διάλεξη που έδωσε στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Κλήμεντος της Βουλγαρίας, προει-
δοποίησε πως, αν η Μακεδονία δεν εισέλθει εγκαίρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Αλ-
βανοί θα απαιτήσουν μία νέα φόρμουλα, ειδικά, όταν η συμφωνία της Αχρίδας θα πάψει 
μέσα σε μία πενταετία να ισχύει. Υπεραμύνθηκε της στάσης που τήρησε η Βουλγαρία 
ως προς τις απαιτήσεις της προς τη Μακεδονία, σε αντίθεση με τον εσφαλμένο δρόμο 
που τήρησε η Ελλάδα φοβούμενη διεκδικήσεις σε ομώνυμες περιοχές της επικράτειάς 
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της. Δεν παρέλειψε να τονίσει ότι το 1992 η Βουλγαρία πρώτη αναγνώρισε την ανεξαρ-
τησία της Μακεδονίας, παρά το γεγονός πως το 1943-1944 εφευρέθηκε ο χαρακτηρι-
σμός του ξεχωριστού μακεδονικού έθνους για τον χαρακτηρισμό του σλαβικού πληθυ-
σμού ως Μακεδόνες που ζούσε στην περιοχή της Μακεδονίας. Τέλος, δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί και στον χαρακτηρισμό του «φιλοβουλγάρου», που του έχει προσαφθεί, 
τονίζοντας πως φοβάται τις δυσμενείς μελλοντικές εξελίξεις στη Μακεδονία, εξαιτίας 
της πληθυσμιακής αύξησης των Αλβανών.

8.6.2012 Η Βουλγαρία έχει τη δική της θέση στο ζήτημα του ονόματος της ΠΓΔΜ, 
διαμηνύει ο υπουργός Εξωτερικών Νικολάι Μλαντένοφ. Την Παρασκευή ο Πρωθυ-
πουργός Μπορίσοφ δήλωσε πως το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» δεν 
είναι αποδεκτό από τη Βουλγαρία. Ο Μπορίσοφ έκανε λόγο για τον αντιβουλγαρισμό 
των μακεδονικών ΜΜΕ και τις ύβρεις που εξαπολύουν κατά της Βουλγαρίας. Επισήμα-
νε το γεγονός ότι, όπως ακριβώς για την Ελλάδα το όνομα Μακεδονία μπορεί να υπο-
θάλψει αλυτρωτικές διαθέσεις από την ΠΓΔΜ, το ίδιο συμβαίνει και με τη Βουλγαρία.

11.6.2012 Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις Μπορίσοφ ο Πρωθυπουργός 
της Μακεδονίας Νίκολα Γκρούεφσκι δήλωσε ότι είναι σημαντική η στήριξη της Βουλ-
γαρίας στη διαδικασία εισόδου της χώρας στο ΝΑΤΟ αλλά το θέμα του ονόματος είναι 
ζήτημα της Μακεδονίας και όχι της Βουλγαρίας. Κατέληξε ότι την οποιαδήποτε λύση 
στο ζήτημα θα την κρίνει ο μακεδονικός λαός με δημοψήφισμα.

15.6.2012 Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ δήλωσε, μετά το πέ-
ρας της συνάντησής του με τον Μακεδόνα ομόλογό του στο Βελιγράδι, ότι οι πολιτικοί 
πρέπει να αφήνουν την Ιστορία στους ιστορικούς. Τόνισε ότι είναι σημαντικό να χτι-
στούν γέφυρες μεταξύ των δύο χώρων για ένα κοινό μέλλον.

Ο Ρόσεν Πλεβνέλιεφ στη συνάντηση της SEECP στο Βελιγράδι 

19.6.2012 Ο Πρωθυπουργός Μπορίσοφ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την 
έκβαση της υπόθεσης με τη βουλγαρικής καταγωγής μητέρα που με απόφαση του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου της Μακεδονίας έχασε την επιμέλεια της κόρης της. Η υπόθεση που 
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άρχισε το 2009 οδήγησε σε διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δυο χωρών. Επισήμανε 
πως η υπόθεση δεν θα αλλάξει τη στάση της Βουλγαρίας απέναντι στη Μακεδονία, 
αλλά η Βουλγαρία θα είναι εξαιρετικά αυστηρή με τα κριτήρια που πρέπει να εκπληρώ-
σει η Μακεδονία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο Μπόικο Μπορίσοφ κατηγόρησε το 
Ανώτατο Δικαστήριο της Μακεδονίας για μεροληπτική απόφαση εναντίον της Σπάσκα 
Μίτροβα, που εν τέλει της στέρησε την επιμέλεια του παιδιού της. Η εν λόγω γυναίκα 
κατέχει βουλγαρικό διαβατήριο και δηλώνει βουλγαρικής καταγωγής. Με αφορμή το 
γεγονός αυτό ο Μπορίσοφ προειδοποίησε μεταξύ άλλων πως δεν θα δεχθεί την ένταξη 
της Μακεδονίας στους διεθνείς οργανισμούς με το όνομα «Βόρεια Μακεδονία».

20.7.2012 Η Βουλγαρία γιορτάζει σήμερα τη γιορτή του Προφήτη Ηλία, το ́ Ηλι-
ντεν. Σήμερα συμπληρώνονται 107 χρόνια από την ηρωική εξέγερση του Ήλιντεν με 
σκοπό την απελευθέρωση των βουλγαρικών περιοχών. Σύμφωνα με το Γρηγοριανό 
Ημερολόγιο η γιορτή θα εορταστεί στις 2 Αυγούστου.

2.8.2012 Ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής Αντρέας Κοβάτσεφ κατήγγειλε την προ-
ώθηση της πολιτικής αντιβουλγαρισμού στη Μακεδονία. Αφορμή υπήρξε ένα πρόσφα-
το περιστατικό που έλαβε χώρα στη Βουλγαρική Λέσχη στα Σκόπια, όπου ο Λάζαρ 
Μλαντένοφ και η οικογένειά του δέχτηκαν απειλές μετά τον εορτασμό της 109ης επε-
τείου της εξέγερσης του Ήλιντεν. Λίγες μέρες μετά την εκδήλωση η σύζυγος του Μλα-
ντένοφ απολύθηκε από την εργασία της.

8.8.2012 Σύμφωνα με ένα προπαγανδιστικό άρθρο του Τοντόρ Πετρώφ, ο οποίος 
είναι ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Μακεδονικού Κογκρέσου που υποστηρίζει τον Νί-
κολα Γκρούεφσκι, στη Βουλγαρία, πλην των Τούρκων και των Τσιγγάνων, όλοι οι υπό-
λοιποι είναι εθνικά Μακεδόνες. Η Βουλγαρία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, αντιμετωπί-
ζει το ζήτημα χωρίς να αντιδρά με επίκεντρο την Ιστορία, ενώ το ευρύ κοινό της χώρας 
γελοιοποιεί τέτοιου είδους άρθρα. Από το 2010 είναι ωστόσο πολύ εύκολο να λάβει 
κάποιος από τη Μακεδονία τη βουλγαρική υπηκοότητα. 

9.8.2012 Σε μία από τις σπάνιες αντιδράσεις του ο Υπουργός των Εξωτερικών 
της Βουλγαρίας κάλεσε για άλλη μία φορά τους φορείς της Μακεδονίας να παραμεί-
νουν μακριά από τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις της κομμουνιστικής περιόδου.

21.8.2012 Ο Μακεδόνας ποδοσφαιριστής Γκόραν Πόποφ ελπίζει να αγωνιστεί 
στο αγγλικό πρωτάθλημα με βουλγαρικό διαβατήριο με το οποίο μπορεί να γίνει δεκτός 
στην Αγγλία, καθώς η Βουλγαρία είναι  μέλος της Ε.Ε. Το γεγονός αυτό έχει χαρακτη-
ριστεί σκάνδαλο από τα μακεδονικά ΜΜΕ. Ένας αυξανόμενος αριθμός Σλάβων Μα-
κεδόνων, που θεωρούνται από τη Σόφια Βούλγαροι, τουλάχιστον «ιστορικά», υποβάλ-
λουν αίτηση για τη χορήγηση βουλγαρικής υπηκοότητας. Η εξέλιξη αυτή εξαγριώνει 
τις επίσημες αρχές στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, Σκόπια, καθώς διαβρώνει τη 
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μακεδονική εθνική ταυτότητα που έχει αναπτυχθεί ως αντίθετη της βουλγαρικής κατά 
τη διάρκεια της κομμουνιστικής περιόδου.

5.9.2012 Η Βουλγαρία απαντά στη μακεδονική προπαγάνδα. Ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νικολάι Μλαντένοφ έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα στα Σκόπια να σταματήσουν 
να καπηλεύονται τη βουλγαρική Ιστορία και κληρονομιά. Τόνισε: «Η Βουλγαρία είναι 
ανοικτή σε όλους τους γείτονές της και έτοιμη να βοηθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωσή 
τους αλλά δεν επιτρέπει σε κανέναν να οικειοποιείται την Ιστορία και τον πολιτισμό της». 

7.9.2012 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ δήλωσε στον Μα-
κεδόνα ομόλογό του Γκεόργκι Ιβανόφ, κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλες, ότι η 
Βουλγαρία δεν κάνει συμβιβασμούς με την Ιστορία της. Ο Πλεβνέλιεφ τόνισε: 

«Η πρακτική της παραποίησης των ιστορικών γεγονότων δεν βοήθησε ποτέ κανέ-
ναν και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, μια περιοχή που έχει υποστεί πολλά. Τα ιστορικά γεγο-
νότα πρέπει να τα αφήσουμε στους ιστορικούς. Οι πολιτικοί των δύο πλευρών πρέπει να 
διατηρήσουν τις σχέσεις καλής γειτονίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Κρινόμαστε 
ως Ευρωπαίοι όχι για το τι λέμε αλλά για το τι πράττουμε στη χώρα μας».

8.9.2012 Το Γραφείο Τύπου της Προεδρίας της Μακεδονίας διαψεύδει τον Πρό-
εδρο της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ουδέποτε συζητήθηκε η ανέγερση 
μνημείου προς τιμήν του Βούλγαρου συγγραφέα Dimitar Talev στο Πρίλεπ. Η ανα-
κοίνωση της Προεδρίας της Μακεδονίας είναι πρώτο θέμα στα μακεδονικά ΜΜΕ. Η 
διάψευση έρχεται την ώρα που ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας απέστειλε επιστολή στον 
Μακεδόνα ομόλογό του επί τη ευκαιρία της επετείου της ανεξαρτησίας της Μακεδο-
νίας. Στην επιστολή του ο Πλεβνέλιεφ κάνει μια προσπάθεια προσέγγισης και τονίζει 
ότι το μέλλον της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας είναι κοινό. Η Βουλγαρία τείνει 
χείρα φιλίας και βοήθειας προς τη Μακεδονία, ώστε οι σχέσεις των δύο χωρών να ει-
σέλθουν σε μια νέα φάση.

9.9.2012 Η Βουλγαρία δεν θα ξεχάσει την επίθεση κατά του πρέσβη της στα 
Σκόπια από Μακεδόνες εθνικιστές στις 4 Μαΐου 2012, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξω-
τερικών Νικολάι Μλαντένοφ. Τόνισε: «Οι προκλήσεις της Μακεδονίας δεν θα μείνουν 
αναπάντητες αλλά είμαστε ένα σοβαρό κράτος και όχι ένα πλήθος που αντιδρά σε προ-
κλήσεις. Η απάντησή μας θα έρθει την κατάλληλη στιγμή. Μέχρι το τέλος του 2012 η 
Βουλγαρία θα εκδώσει διακήρυξη με την οποία θα οριοθετούνται τα θεμέλια της πολιτικής 
της Βουλγαρίας προς τις γειτονικές της χώρες».

22.9.2012 Ο υπουργός Εξωτερικών της Μακεδονίας Νίκολα Πόποσκι δήλωσε 
ότι η επίθεση κατά του Βούλγαρου πρέσβη στα Σκόπια δεν συνέβη ποτέ. Χαρακτήρι-
σε την είδηση ως προπαγάνδα. Τέλος δήλωσε πως δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα 
μεταξύ Μακεδονίας και Βουλγαρίας, ώστε να πρέπει να εξομαλυνθούν οι σχέσεις των 
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δύο χωρών. Τον Μάιο ακροδεξιοί επιτέθηκαν στον πρέσβη της Βουλγαρίας στα Σκόπια, 
όταν η βουλγαρική αντιπροσωπεία προσπάθησε να καταθέσει στεφάνι στον τάφο του 
Γκότσε Ντέλτσεφ (1872-1903), ήρωα της επανάστασης του Ήλιντεν.

26.10.2012 Ο υπουργός Εξωτερικών Νικολάι Μλαντένοφ κατέστησε σαφές ότι 
έχει κάποιες απαιτήσεις από τη Μακεδονία σχετικά με την πορεία της ένταξής της στην 
Ε.Ε. Δήλωσε ότι η θέση της Βουλγαρίας στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου «θα εξαρτηθεί εξ ολοκλήρου από το εάν η Μακεδονία διατηρεί ή αλλάζει 
την τρέχουσα γραμμή της προς τη Βουλγαρία, αλλά και αν πληροί τις προδιαγραφές που 
ορίζονται από τη νομοθεσία».

30.10.2012 Ο υπουργός Εξωτερικών Νικολάι Μλαντένοφ δήλωσε πως η Βουλ-
γαρία παραμένει ισχυρός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής της Σερβίας και 
της Μακεδονίας, τονίζοντας ότι καμιά άλλη χώρα δεν θα επωφεληθεί περισσότερο από 
τη Βουλγαρία από την ένταξη αυτών των χωρών στην Ε.Ε. Ωστόσο επισήμανε πως λυ-
πάται για την εθνικιστική αντιμετώπιση της Ιστορίας από τη Μακεδονία, γεγονός που 
επηρεάζει αρνητικά τις διμερείς σχέσεις.

31.10.2012 Κατά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον αρμόδιο επίτροπο της Ε.Ε. 
για την διεύρυνση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Πλεβνέλιεφ δήλωσε πως η Μακεδονία 
δεν είναι ακόμα έτοιμη να γίνει μέλος της Ε.Ε. αντικρούοντας τις απόψεις του Επιτρό-
που περί υπερβολικής αναμονής των Σκοπίων για ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων. Ο Πλεβνέλιεφ τόνισε ότι η Μακεδονία θα ξεκλειδώσει την ευρω-
παϊκή προοπτική της μόνο μέσω των μεταρρυθμίσεων και της διαμόρφωσης πολιτι-
κής συμβίωσης και καλής γειτονίας και όχι με αναχρονιστική προπαγάνδα. Επίσης ο 
Πλεβνέλιεφ κατηγόρησε τη Μακεδονία για αντιβουλγαρισμό και για μέτρα καταπίεσης 
των Μακεδόνων με βουλγαρική εθνική συνείδηση, που είναι πολιτογραφημένοι και ως 
Βούλγαροι, έχοντες διπλή υπηκοότητα. 

3.11.2012 Ο υπουργός Εξωτερικών Νικολάι Μλαντένοφ δήλωσε ότι η Μακεδο-
νία πρέπει να βάλει τέλος στην «αντι-βουλγαρική εκστρατεία». Το ίδιο επεσήμανε και 
ο Πρόεδρος της χώρας τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την υποστήριξή 
της στην Ε.Ε.

4.11.2012 Ο Νίκολα Πόποσκι, υπουργός Εξωτερικών της Μακεδονίας, έχει στεί-
λει μια ανοικτή επιστολή στον Βούλγαρο ομόλογό του καλώντας τον να συνομιλή-
σουν με στόχο τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Σύμφωνα με τη βουλγαρική Trud, το 
πιο ενδιαφέρον μέρος της επιστολής είναι η πρόταση να συσταθεί μια κοινή επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων με ιστορικούς και από τις δύο χώρες ώστε να συζητήσουν ιστορικά 
θέματα καθώς και την ερμηνεία των γεγονότων.

11.12.2012 Η Βουλγαρία κλείνει τον δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της 
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Μακεδονίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ δήλωσε πως η Βουλγα-
ρία δεν θα υποστηρίξει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Μακεδονίας 
στην Ε.Ε. και τόνισε πως η στάση της Βουλγαρίας εξαρτάται άμεσα από τη στάση της 
Μακεδονίας και από το κατά πόσον η γειτονική χώρα επενδύει στη δημιουργία κλί-
ματος καλής γειτονίας. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του βουλγαρικού ΥΠΕΞ τονίζουν 
τις συνεχείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Βουλγάρων πολιτών που διαβιούν στη 
Μακεδονία, ενώ παράλληλα τροφοδοτείται το αντιβουλγαρικό αίσθημα. Σε ανακοίνωσή 
του το Γραφείο Τύπου της Βουλγαρικής Προεδρίας αναφέρει: «Ευρωπαϊκή προοπτική 
ένταξης της Μακεδονίας θα ανοίξει όχι μέσω της προπαγάνδας, αλλά μέσω πραγματικών 
δράσεων για την ενίσχυση των φιλικών σχέσεων με τα γειτονικά της κράτη». Ο υπουργός 
των Εξωτερικών Νικολάι Μλαντένοφ σημείωσε πως αναμένει οι εταίροι της Βουλγα-
ρίας στην Ε.Ε. να στηρίξουν τη θέση της Βουλγαρίας.

12.12.2012 Δεν ορίστηκε ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων για την έντα-
ξη της Μακεδονίας στην Ε.Ε. μετά και από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουρ-
γών Εξωτερικών της Ε.Ε. Στη συνεδρίαση ο υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας 
Νικολάι Μλαντένοφ εξέθεσε τις προϋποθέσεις που θέτει η Βουλγαρία για την ένταξη 
της γειτονικής χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

14.1.2013 Εκατοντάδες Βούλγαροι συγκεντρώθηκαν στη μακεδονική πρωτεύου-
σα για να τιμήσουν τη μνήμη της Βουλγάρας επαναστάτριας Μάρα Μπούνεβα. Η 85η 
επέτειος από τον θάνατο της Μπούνεβα διεξήχθη χωρίς επεισόδια και συγκρούσεις σε 
αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια.

23.1.2013 Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε στα Σκόπια ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ. Τόνισε πως η Βουλγαρία δεν θα γίνει μια δεύτερη Ελλάδα, 
αλλά, σκληραίνοντας τη στάση του προς τη Μακεδονία, ο Πλεβνέλιεφ δήλωσε πως η 
Βουλγαρία απαιτεί μια διμερή συνθήκη φιλίας και συνεργασίας με τη γείτονα χώρα. 
Διαφορετικά η Βουλγαρία θα επιμείνει στο βέτο κατά της Μακεδονίας στην Ε.Ε. Η 
αντιβουλγαρική υστερία των μακεδονικών ΜΜΕ είναι παροιμιώδης

14.2.2013 Ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ Νίκολα Πόποσκι, σε συνέντευξή 
του στη βουλγαρική εφημερίδα Presa, κατηγόρησε τις βουλγαρικές αρχές ότι παρα-
πληροφορούν το βουλγαρικό κοινό για ύπαρξη «αντι-βουλγαρικής προπαγάνδας» στην 
πρώην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία.

5.4.2013 Δεκάδες Βούλγαροι οργάνωσαν μια διαμαρτυρία την Παρασκευή 
μπροστά από την πρεσβεία της ΠΓΔΜ στη Σόφια, με αφορμή τη βεβήλωση του μνη-
μείου προς τιμήν των 15 Βουλγάρων τουριστών που πνίγηκαν στη λίμνη Αχρίδα στις 5 
Σεπτεμβρίου 2009. Η αναμνηστική πλάκα ζωγραφίστηκε με αγκυλωτούς σταυρούς και 
τη λέξη «φασίστες».
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20. 4. 2013 Σύμφωνα με δηλώσεις του υπηρεσιακού Πρωθυπουργού Μαρίν Ράι-
κοφ, η Βουλγαρία θα δώσει το πράσινο φως για την ένταξη της Μακεδονίας στην Ε.Ε., 
εφόσον ξεκινήσει την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. 

3.5.2013 Ο Πρόεδρος Πλεβνέλιεφ εναντιώθηκε στην άποψη του πρέσβη της 
Βουλγαρίας στην Ε.Ε. Ντίμιταρ Τσάντσεφ ότι η Μακεδονία είναι ένα τεχνητά συγκρο-
τημένο έθνος μετά το 1941.

4.5.2013 Βούλγαροι σε όλη τη χώρα τίμησαν την 110η επέτειο από τον θάνατο 
του ήρωα της βουλγαρικής επανάστασης Γκότσε Ντέλτσεφ, ο οποίος τιμάται ως εθνι-
κός ήρωας τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη Μακεδονία.

7.5.2013 Η Βουλγαρία και η Μακεδονία μοιράζονται ένα κοινό παρελθόν και θα 
πρέπει να δημιουργήσουν στενούς δεσμούς γειτονίας, τόνισε ο υπηρεσιακός Πρωθυ-
πουργός και υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Μαρίν Ράικοφ.

31.5.2013 Ο υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Κριστιάν Βιγκένιν, σε συ-
νάντηση με τον ομόλογό του Νίκολα Πόποσκι στην Αχρίδα, επανέλαβε ότι επιθυμεί να 
υπογραφεί συμφωνία καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών.

3.7.2013 Ο υπουργός των Εξωτερικών Κρίστιαν Βιγκένιν διέψευσε τις φήμες 
περί διαφωνίας του με τον Πρόεδρο Ρόσεν Πλεβνέλιεφ σχετικά με τη χάραξη της εξωτε-
ρικής πολιτικής. Τόνισε πως η στάση της Βουλγαρίας απέναντι στη Μακεδονία εκφρά-
ζεται με μία φωνή, ενώ αναγνώρισε πως ο Πρόεδρος έχει τον πρώτο λόγο στη χάραξη 
της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

28.7.2013 Ο Πρωθυπουργός της Μακεδονίας Νίκολα Γκρούεφσκι συναντή-
θηκε την Κυριακή με τον Βούλγαρο ομόλογό του Πλάμεν Ορεσχάρσκι στην πόλη 
Κιουστεντίλ. Στη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν μια σειρά βασικών ζητημάτων 
για τις διμερείς σχέσεις με έμφαση στη λεγόμενη Συνθήκη Φιλίας μεταξύ των χωρών. 
Ο Πλάμεν Ορεσχάρσκι επανέλαβε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες 
της Μακεδονίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρικτές του 
εθνικιστικού κόμματος ΒΜΡO διαμαρτυρήθηκαν για τη συνάντηση με πανό που έγρα-
φαν «ΒΜΡΟ: Η Μακεδονία είναι βουλγαρική», «Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τη 
βουλγαρική Ιστορία» και «Σταματήστε την τρομοκρατία κατά των Βουλγάρων της Μακε-
δονίας».

17.8.2013 Η Βουλγαρία ξεκίνησε επίσημα τον εορτασμό για την 110η επέτειο 
της εξέγερσης του Ήλιντεν υπό την αιγίδα του Προέδρου Ρόσεν Πλεβνέλιεφ. Για πρώτη 
φορά θα γίνει αναπαράσταση των γεγονότων κοντά στο βουνό Στράντζα.



3. ΜΕΣΑ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ

Πρωταγωνιστές στο σύγχρονο Μακεδονικό Ζήτημα, μαζί με την Ελλάδα και 
τη Βουλγαρία, είναι επίσης οι Αλβανοί πολίτες του κράτους των Σκοπίων το οποίο 
ταυτόχρονα περικυκλώνει το όραμα της Μεγάλης Αλβανίας. Έγκυρες μετρήσεις δεν 
υπάρχουν επειδή το καθεστώς αναβάλλει συνεχώς τη γενική απογραφή του πληθυσμού 
φοβούμενο τα αποτελέσματα, αλλά η CIA στην ιστοσελίδα της αναφέρει ότι αποτελούν 
25,3% του συνολικού πληθυσμού. 

13.8.2001, υπογραφή Συμφωνίας της Aχρίδας

Το Σύνταγμα των Σκοπίων το 1991 τους χαρακτήριζε απλή μειονότητα ανάμεσα 
σε πολλές άλλες μικρότερες. Ωστόσο, το 2000 οι Αλβανοί κήρυξαν ένοπλη ανταρσία, ο 
ανταρτικός τους στρατός UCK συνέτριψε τους Σλάβους και, μετά από διεθνή επέμβα-
ση, υπεγράφη η Συμφωνία της Αχρίδας. Βάσει αυτής οι Αλβανοί αποτελούν πλέον τη 
δεύτερη εθνική συνιστώσα του ψευδωνύμου Κράτους, λειτουργούν Αλβανικό Πανεπι-
στήμιο στο Τέτοβο, διδάσκουν στα σχολεία την αλβανική γλώσσα την οποία σταδιακά 
εισάγουν στη Βουλή και στον Στρατό, υψώνουν την αλβανική σημαία σε 14 Δήμους 
όπου πλειοψηφούν και συγκυβερνούν με το μεγαλύτερο σλαβικό κόμμα υποχρεωτικά. 
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Κυριαρχούν συμπαγείς σε όλο το δυτικό τμήμα αυτού του Κράτους που συνορεύει άμε-
σα με την Αλβανία και το Κόσοβο. Η πόλη με τον μεγαλύτερο αλβανικό πληθυσμό σε 
όλον τον Κόσμο είναι η πρωτεύουσα Σκόπια, όπου ελέγχουν τον παραδοσιακό Δήμο 
Τσαΐρ. Έχουν δείκτη γεννήσεων 3,5 έναντι 1 των Χριστιανών. Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία των Σκοπίων, το 70% των νεογνών κάθε χρόνο ανήκουν σε Αλβανίδες μητέ-
ρες. Σε διάγγελμά του την «Ημέρα του Μακεδονικού Επαναστατικού Αγώνα» στις 23 
Οκτωβρίου 2012, ο Πρωθυπουργός Γκρούεφσκι ομολόγησε: «Η δημογραφική ύφεση 
οδηγεί στην εξαφάνισή μας. Ακούγεται τρομακτικό αλλά, δυστυχώς, είναι αλήθεια».

Στις εκλογές του Ιουνίου 2011 το κόμμα του Πρωθυπουργού Νίκολα Γκρούεφ-
σκι πήρε 56 έδρες στη Βουλή και τα τρία κόμματα των Αλβανών 25: DUI 15, DPA 8 και 
RDK 2. Το αλβανικό κόμμα DUI συγκυβερνά με το ΒΜΡO-DPMΝE του Γκρούεφσκι. 
Αλβανοί είναι ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Αμύνης και άλλοι Υπουρ-
γοί σε θέσεις-κλειδιά. Ο ηγέτης του συγκυβερνώντος DUI Αλί Αχμέτι ήταν ο Αρχηγός 
των Αλβανών ανταρτών UCK. Ο υπουργός Αμύνης Φατμίρ Μπεσίμι ήταν αξιωματικός 
καταδρομών στον Στρατό των Σλαβομακεδόνων, αυτομόλησε στον UCK και διέλυσε 
τους Σλάβους. Τώρα είναι αναπληρωτής Πρωθυπουργός διαδεχόμενος την Αλβανίδα 
Τέουτα Αρίφι η οποία προτίμησε να εκλεγεί Δήμαρχος στο στρατηγικό Τέτοβο. Στον 
πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών τον Μάρτιο 2013 η Αξιωματική Αντιπολίτευση 
υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Μπράνκο Τσερβενκόφσκι κέρδισε 7 Δήμους και οι Αλβα-
νοί 13! Στον δεύτερο γύρο τα δύο αντίπαλα μεγάλα σλαβικά κόμματα σχημάτισαν ενι-
αίο μέτωπο κατά των Αλβανών στον Δήμο της Στρούγκας αλλά τον πήραν οι Αλβανοί. 

Χάρτης Σκοπίων με εθνικές ζώνες
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Οι σχέσεις Σλάβων - Αλβανών επιδεινώνονται ρα-
γδαία ακόμη μια φορά από τα τέλη του 2010. Τον Οκτώβριο 
οι Αλβανοί πολιτικοί ηγέτες απαιτούν μνημεία Αλβανών. Επι-
βάλλουν τον ανδριάντα του Σκεντέρμπεη δίπλα στον Μέγα 
Αλέξανδρο και μόνιμη έκθεση της Αλβανικής Ιστορίας μέσα 
στο Μουσείο του ΒΜΡO. 

Την πλατεία Σκεντέρμπεη θεμελιώνουν οι Αλβανοί 
Δήμαρχοι Τιράνων και Τσαΐρ. Τα αντιπολιτευόμενα αλβα-
νικά κόμματα οργανώνουν διαδηλώσεις που καταγγέλλουν 
τον κυβερνητικό συνασπισμό για «αντιαλβανική και αντε-
θνική» πολιτική. Στο στάδιο του Τετόβου παραμένουν γι-
γαντιαία πανό με τις επιγραφές «Μη με ονομάζεις FYROM, 
λέγε με Ιλλυρίδα», «Ηνωμένες Πολιτείες της Αλβανίας». 

Σε αγώνα μπάσκετ στην πρωτεύουσα οι φίλαθλοι 
τραγουδούν τον ύμνο της Μεγάλης Αλβανίας. Σε αθλη-
τικό αγώνα στην πρωτεύουσα του Κοσόβου Πρίστινα οι 
Κοσοβάροι Αλβανοί υψώνουν την επιγραφή «Από τον Θεό 
Βούλγαροι, από τον Τίτο Μακεδόνες». Εορτάζεται επίσημα η 
Ημέρα της Αλβανικής Σημαίας. Η «Αλβανική Ένωση» ζητά 
να χωρισθεί το κράτος σε αυτόνομα καντόνια. Τον Ιανουά-
ριο 2011 επί δέκα μέρες μαίνονται αιματηρές συγκρούσεις 
Αλβανών - Σλάβων στο οθωμανικό φρούριο Καλέ των Σκοπίων επειδή ανεγείρεται 
Μουσείο με όψη ορθοδόξου ναού. 

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων με τις συγκρούσεις Αλβανών - Σλάβων στο φρούριο Καλέ των Σκοπίων

Συνελήφθησαν 20 άτομα κατά κανόνα άσχετα και γι’ αυτό η δίκη εκκρεμεί ακό-
μη. Στο ενδιάμεσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις Αλβανών - Σλάβων.  

Σκόπια, άγαλμα Σκεντέρμπεη 

Γιγαντιαίο πανό στο στάδιο 
του Τετόβου: Μη με αποκα-
λείς FYROM αποκάλεσε με 
Ιλλυρίδα
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Φεβρουάριος 2012, βίαια επεισόδια και διαμαρτυρίες στο Γκόστιβαρ

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν όταν στις 28 Φεβρουαρίου 2012 ένας Σλαβομακε-
δόνας αστυνομικός με πολιτικά σκότωσε στο Γκόστιβαρ δύο νεαρούς Αλβανούς για 
μια θέση στάθμευσης. Ήταν η φωτιά. Ριζοσπαστικές ομάδες Αλβανών κατέστρεψαν 
περιουσίες Σλαβομακεδόνων στο κέντρο του Γκόστιβαρ. Επί δέκα μέρες σημειώνονταν 
αιματηρές συγκρούσεις στην πρωτεύουσα, στο Τέτοβο και στο Πρίλεπ. Οι διαδηλωτές 
φώναζαν: «Ζητούμε δικαιοσύνη», «Φτάνει η σιωπή». Τα επεισόδια επεκτάθηκαν στην 
Αλβανία και στο Κόσοβο. Διαδηλωτές στην Πρίστινα πετροβόλησαν την πρεσβεία των 
Σκοπίων, στα Τίρανα συγκρότησαν συλλαλητήριο προς την πρεσβεία και στην πόλη 
Μπούρελ της Αλβανίας έκαψαν και ποδοπάτησαν τη σημαία των Σκοπίων. Κυρίαρχα 
συνθήματα: «Κάτω η Μακεδονία», «Θέλουμε εθνική Αλβανία». Μετά μια εβδομάδα, 
σοκ και δέος! 

Σύνθημα κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών στα 
Σκόπια: Οι μουσουλμάνοι δεν είναι τρομοκράτες

Η εφημερίδα Uttinski Vesnik συμπέρανε στις 15.3.2012: «Ο πολυπολιτισμός εί-
ναι μόνο στα χαρτιά. Ζούμε σε παράλληλες κοινωνίες». Τον ίδιο μήνα Ισλαμική Κοινό-
τητα των Σκοπίων κατήγγειλε ότι οι Μουσουλμάνοι υφίστανται διακρίσεις. Η ένταση 
διήρκεσε μέχρι τις αρχές Απριλίου οπότε η Πρόεδρος του αλβανικού Κοινοβουλίου 
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Τζοζεφίνα Τοπάλι έγινε πανηγυρικά δεκτή στη Βουλή των Σκοπίων όπου υπογράμμισε 
με νόημα: «Η συνεργασία ανάμεσα στη Μακεδονία και στην Αλβανία ενισχύεται περαιτέ-
ρω με τη γέφυρα την οποία δημιουργούν οι Αλβανοί που ζουν και συνεισφέρουν στη χώρα 
σας». Στις 7 Απριλίου 2012 υπεγράφη διμερής συμφωνία βάσει της οποίας οι πολίτες 
των δύο Κρατών θα ταξιδεύουν εκατέρωθεν με την ταυτότητά τους. Ο Πρόεδρος της 
Αλβανίας Μπαμίρ Τόπι έσπευσε στα Σκόπια, συναντήθηκε με τον ομόλογό του Γκεόρ-
γκι Ιβανόφ και επεχείρησε κατευνασμό. Κατόπιν συναντήθηκε με τους αρχηγούς των 
αλβανικών κομμάτων στους οποίους τόνισε: «Το μέλλον μας είναι σε μια Ευρώπη χωρίς 
σύνορα και σε Βαλκάνια χωρίς σύνορα». Ο αρχηγός του DPA τον καλωσόρισε: «Καλώς 
ήρθατε στο σπίτι σας, Πρόεδρέ μας».

Παραμονή του Πάσχα 2012 πέντε άτομα βρέθηκαν δολοφονημένα με τρόπο ψυ-
χρό και σκληρό έξω από τα Σκόπια στο χωριό Σμίλκοφτσι. Νέο ξέσπασμα βίας στους 
δρόμους των Σκοπίων και μηνύματα μίσους στα κοινωνικά δίκτυα. Η νέα ριζοσπαστική 
ομάδα «Στρατός για την απελευθέρωση των κατεχομένων Αλβανικών εδαφών» κάλεσε 
την κυβέρνηση Γκρούεφσκι «να αποσυρθεί από την αλβανική γη μέσα δύο εβδομάδες». 
Και το κίνημα «Δημοκρατία της Ιλλυρίας» του Νεβζάτ Χαλίλι αξίωσε «Συνομοσπονδία 
Μακεδονίας και Ιλλυρίδας». Την Πρωτομαγιά 2012 η Αστυνομία εξαπέλυσε την επι-
χείρηση «Τέρας» και ανακοίνωσε ότι για τις πέντε δολοφονίες συνέλαβε 20 Αλβανούς 
«Ριζοσπάστες Ισλαμιστές» που ο Τύπος απέδωσε στην Αλ Κάιντα! Χιλιάδες Αλβανοί 
κατέκλυσαν τους δρόμους της πρωτεύουσας φωνάζοντας: «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος», «Οι 
Αλβανοί δεν είναι τρομοκράτες», «UCK, ζητάμε δίκαιο». Νέα διαδήλωση ξεχύθηκε από 
τα τζαμιά μετά το ναμάζι της Παρασκευής. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας και στα Τίρανα 
με το σύνθημα «Για την προάσπιση των αδελφών μας και των μητέρων μας, Αλβανών στη 
Μακεδονία και το Πρέσεβο» –της Νότιας Σερβίας. 

Ο Αλβανός Πρόεδρος με τον Σλαβομακεδόνα ομόλο-
γό του στα Σκόπια

Καλώς όρισες στο σπίτι σου Πρόεδρε – χαιρετι-
σμός του αρχηγού του αλβανικού κόμματος DPA 
προς τον Αλβανό Πρόεδρο
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Η ένταση Σλάβων - Αλβανών προθερμάθηκε επί μήνες και κορυφώθηκε το Φθι-
νόπωρο. Στις 15 Αυγούστου 2012, 11η επέτειο της Συμφωνίας της Αχρίδας, ο Αλβανός 
υπουργός Αμύνης των Σκοπίων Φατμίρ Μπεσίμι κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των 
πεσόντων Αλβανών ανταρτών, ενώ άγημα Στρατού απέδιδε τιμές και παρίστατο ο Αλ-
βανός αναπληρωτής Πρωθυπουργός των Σκοπίων Μούσα Ταλάτ Τζαφέρι. Προκαλείται 
σάλος στους Σλάβους και, σε ανταπόδοση, ο Γκρούεφσκι καταθέτει νομοσχέδιο που 
συνταξιοδοτεί αποκλειστικά τους Σλάβους αντιπάλους της ανταρσίας. Το συγκυβερνών 
αλβανικό κόμμα DUI καταθέτει 12.250 τροπολογίες και εξουδετερώνει το νομοσχέδιο. 
Μετά από έναν μήνα ο Μπεσίμι εκδίδει και στην αλβανική γλώσσα τη Λευκή Βίβλο για 
την Άμυνα. Ο υφιστάμενός του Σλάβος Αρχηγός του ΓΕΣ Μίτρε Αρσόφσκι δηλώνει: 
«Τέτοιου είδους διαχωρισμοί οδηγούν στη διάσπαση του Στρατού. Κάτι παρόμοιο συνέβη 
και με τον Γιουγκοσλαβικό Στρατό, ο οποίος διαλύθηκε και κανείς δεν μπόρεσε να τον 
σώσει, όταν εισήλθαν από την κερκόπορτα η πολιτική και ο εθνικισμός». Απτόητο το DUI 
απαιτεί να εκδίδονται και στην αλβανική γλώσσα οι διαταγές στον Στρατό. Ο Φατμίρ 
Μπεσίμι μίλησε αλβανικά στη Στρατιωτική Ακαδημία. Τον Οκτώβριο ο διάδοχός του 
υπουργός Ταλάτ Τζαφέρι προήγαγε τον Αλβανό λοχαγό Σεβάλ Ετέμι, που πρωτοστάτη-
σε στην ανταρσία με το ψευδώνυμο Διοικητής Βαλόν και υπήρξε υπόδικος για βιαιό-
τητες κατά των αμάχων στο Μαύροβο. Τον Σεπτέμβριο 2011, όμως, υπό την πίεση του 
συγκυβερνώντος DUI είχε χορηγηθεί γενική αμνηστία στους αντάρτες UCK.  

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα 
όρισε τη «φυσική» Αλβανία «από την Πρέβεζα 
μέχρι το Πρέσεβο, από το Τέτοβο μέχρι το Σα-
ντζάκ και από τα Σκόπια μέχρι την Πρίστινα»

O Αλβανός υπουργός Άμυνας των Σκοπίων Φατμίρ 
Μπεσίμι καταθέτει στεφάνι στο μνημείο του UCK
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Τον Οκτώβριο 2012 η Αλβανία εόρτασε την 100ή επέτειο της ανεξαρτησίας της. 
Μαζί της και οι Αλβανοί των Σκοπίων που εόρτασαν την Ημέρα της Αλβανικής Σημαίας. 
Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα όρισε τη «φυσική» Αλβανία «από την 
Πρέβεζα μέχρι το Πρέσεβο, από το Τέτοβο μέχρι το Σαντζάκ και από τα Σκόπια μέχρι την 
Πρίστινα». Ρίγος στα Σκόπια.

Αλβανοί καίνε σημαίες των Σκοπίων και Αλβανοί καίνε φωτογραφία του Νίκολα Γκρούεφσκι κατά τη δι-
άρκεια της επίσκεψής του στα Τίρανα τον Νοέμβριο 2012

Το DUI υψώνει σε ιστούς 30 μέτρων δύο πελώριες αλβανικές σημαίες στα χωριά 
Γκρέσνιτσα και Κολυμπάρι κοντά στο Κίτσεβο. Παράλληλα μαζικές λαϊκές εορτές με 
τίτλο «Εκατό χρόνια ελεύθερη Αλβανία» εκτυλίσσονται στο Τέτοβο, το Γκόστιβαρ, τη 
Στρούγκα, το Κίτσεβο, και σε άλλες περιοχές Αλβανών και στην πρωτεύουσα Σκόπια 
όπου τιμώμενα πρόσωπα είναι οι Πρωθυπουργοί της Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου.  
Ουδείς Σλάβος επίσημος προσκαλείται. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται στη διχασμένη 
πρωτεύουσα όπου τα δύο στρατόπεδα καίνε τη σημαία του αντιπάλου τους εσωτερικού 
εχθρού! Ο ηγέτης του  Αλί Αχμέτι δηλώνει: «Η σημαία είναι το εθνικό σύμβολο των Αλβα-
νών, όχι σημαία ξένης χώρας. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γιορτής. Δεν αποτελεί πρό-
κληση ο εορτασμός της αλβανικής σημαίας και της δημιουργίας του αλβανικού κράτους». 

 Συνάντηση Νίκολα Γκρούεφσκι – Σαλί Μπερίσα  
στα Τίρανα

Ο Πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι επισκέφθηκε τον Νοέμβριο 2012 τα Τί-
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ρανα όπου, όμως, πλήθη οργισμένων Αλβανών τον προπηλάκισαν και έκαψαν σημαίες 
των Σκοπίων, αλλά υπέγραψε δύο συμβάσεις για την ελεύθερη επικοινωνία των πολι-
τών. Ο Πρόεδρος της Αλβανίας έσπευσε στα Σκόπια όπου, όμως, σύντομα ο Σουλεϊμάν 
Ριτζέτι, θρησκευτικός ηγέτης της Ισλαμικής Κοινότητας, διακηρύσσει: «Η ένωση των 
αλβανικών εδαφών είναι θέλημα Αλλάχ».

Το Αλβανικό Πανεπιστήμιο Τετόβου

Εν τω μεταξύ κατά την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στο Αλβανικό 
Πανεπιστήμιο του Τετόβου τα μεγάφωνα μεταδίδουν τον εθνικό ύμνο της Αλβανίας. 
Η Εισαγγελία απαγγέλλει «κατηγορίες κατά παντός υπευθύνου για υποκίνηση εθνοτι-
κού, ρατσιστικού και θρησκευτικού μίσους ανάμεσα στις εθνοτικές ομάδες της χώρας». 
Στο Πανεπιστήμιο φοιτούν 200 Σλάβοι και 15.000 περίπου Αλβανοί νέοι. Οι Αλβανοί 
Δήμαρχοι αλλάζουν τα σλαβικά τοπωνύμια και απολύουν Σλάβους δημοτικούς υπαλ-
λήλους. Όταν κερδίζουν τον Δήμο Στρούγκας από το κοινό μέτωπο των δύο μεγάλων 

σλαβικών κομμάτων, πλήθη Αλβανών αλαλάζουν «Θάνατος 
στους γκιαούρηδες». 

Ο τρόμος της Μεγάλης Αλβανίας στοιχειώνει το Κρά-
τος των Σκοπίων. Οι Αλβανοί αυξάνονται, ελέγχουν ολοένα 
αποφασιστικότερα τους μηχανισμούς του και κυριαρχούν 
στο βορειοδυτικό τμήμα του το οποίο επικοινωνεί άμεσα με 
την Αλβανία και το Κόσοβο, ενώ την περικύκλωση ολοκλη-
ρώνει βορειοανατολικά η ισχυρή αλβανική μειονότητα στο 
Πρέσεβο της Σερβίας. Ανατολικά και στο εσωτερικό η Μη-
τέρα Βουλγαρία. Μοναδική διέξοδος, ευημερία και ασφά-
λεια η Ελλάδα. Αλλά αυτή θεωρείται «εχθρός»! 

Τον Φεβρουάριο 2013 αναγορεύθηκε επίτιμος πολίτης 
του Τετόβου ο Ραμούς Χαραντινάι, Κοσοβάρος πολέμαρχος 
του UCK ο οποίος είχε κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου Ο χάρτης της Μεγάλης Αλ-

βανίας
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αλλά είναι λαϊκός ήρωας των Αλβανών σε Κόσοβο, Αλβανία, Σκόπια, Μαυροβούνιο 
και Σερβία. Όταν τον Απρίλιο 2013 η Σερβία και το Κόσοβο υπέγραψαν την πρώτη 
συμφωνία, η Νova Μakedonija σημείωσε με ανησυχία στις 22.4.2013: «Η συμφωνία 
Κοσόβου - Σερβίας μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για τη Μακεδονία. Η απόφαση 
για το αυτόνομο καθεστώς των Σέρβων στο βόρειο Κόσοβο θα μπορούσε να είναι επι-
κίνδυνη, εάν γινόταν προσπάθεια να τη χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους οι Αλβανοί 
της Μακεδονίας». Έναν χρόνο ενωρίτερα η ίδια εφημερίδα έγραψε στις 27.2.2012: «Η 
Μακεδονία πρέπει να εκφράσει δημόσια την ανησυχία της για τον τρόπο που οι γείτονές 
της διακυβεύουν την εδαφική ακεραιότητά της. Να ζητήσει δημόσια τοποθέτηση ότι η σερ-
βο-κοσοβάρικη διένεξη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το Κράτος της Μακεδονίας». 
Και στις 27.3.2012 τόνισε: «Ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός Μούσα Τζαφέρι ξεσήκωσε 
πάλι την κοινή γνώμη με τη δήλωσή του ότι οι Κοσοβάροι πολιτικοί, αντί να ασχολούνται 
με την ανάπτυξη στο βόρειο Κόσοβο, θα έπρεπε να ενθαρρύνουν τους Αλβανούς στη Μα-
κεδονία».   

Όλο το πρώτο εξάμηνο του 2013 μαινόταν ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα σε 
Σκόπια - Κόσοβο και τα σύνορα έκλεισαν. Μετά από ασφυκτικές διεθνείς πιέσεις, η 
σχέση αντεστράφη. Στις 18.6.2013 ο υπουργός των Δυνάμεων Ασφαλείας και Αρχηγός 
του Σώματος Προστασίας του Κοσόβου Αγκίμ Τσέκου, πρώην ηγέτης του UCK δήλωσε 
στη Nova Makedonija: «Οι Στρατοί Μακεδονίας και Κοσόβου έχουν άψογη συνεργασία. 
Η Μακεδονία είναι ο σημαντικότερος εταίρος μας». Μετά από έξι μέρες οι Υπουργοί 
Εξωτερικών των δύο χωρών υπέγραψαν συμφωνία για το άνοιγμα μιας συνοριακής δι-
άβασης. Τον Οκτώβριο 2013 ο Αλβανός υπουργός Αμύνης των Σκοπίων Ταλάτ Τζαφέρι 
και ο Κοσοβάρος ομόλογός του Αγκίμ Τσέκου υπέγραψαν πρωτόκολλο στρατιωτικής 
συνεργασίας των δύο χωρών. Ο Αγκίμ Τσέκου μίλησε στη Σχολή Ευελπίδων των Σκο-
πίων και διαβεβαίωσε: «Δεν υπάρχει καμία απειλή για την ασφάλεια της Μακεδονίας από 
το Κόσοβο».

Ο Ραμούς Χαραντινάι ανακηρύσσεται επίτιμος δημότης Τετόβου
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Τον Οκτώβριο 2013 ο Αλβανός υπουργός Αμύνης των Σκοπίων 
Ταλάτ Τζαφέρι και ο Κοσοβάρος ομόλογός του Αγκίμ Τσέκου υπέ-
γραψαν πρωτόκολλο στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών

Εν τω μεταξύ, με την ανοικτή παρότρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών όπου δρα 
ισχυρό αλβανικό λόμπυ, οι συγκυβερνώντες Αλβανοί αυτονομούνται, επισκέπτονται 
επίσημα ξένες χώρες και διαπραγματεύονται το Μακεδονικό ωσάν στα Σκόπια να μην 
υπάρχει άλλη κυβέρνηση την οποία δεν ενημερώνουν ούτε ερωτούν! Στην Ουάσιγκτον 
καλούνται διαδοχικά τον Απρίλιο 2012 η Αλβανίδα αναπληρωτής Πρωθυπουργός Τέ-
ουτα Αρίφι και τον Μάιο 2013 ο αρχηγός του DUΙ Αλί Αμέτι συνοδευόμενος από τον 
Αλβανό Υπουργό Αμύνης Ταλάτ Τζαφέρι οι οποίοι βρίσκονταν στη μαύρη λίστα των 
Αμερικανών, επειδή οργάνωσαν τον UCK. Στην Ουάσιγκτον η Αρίφι μεταξύ των άλ-
λων μιλάει σε συνέδριο για την 100ή επέτειο ανεξαρτησίας της Αλβανίας και εξαίρει 
«τη σημασία και τις επιδράσεις της αλβανικής κοινότητας στη διατήρηση της ειρήνης και 
της σταθερότητας στα Βαλκάνια». Τον Αύγουστο 2011 η Αρίφι είχε δηλώσει: «Το ζήτημα 
του ονόματος είναι επιλύσιμο και πρέπει να εργαστούν όλοι για πιο γρήγορο συμβιβασμό». 

Μετά την Ουάσιγκτον πραγματοποιούν διαδοχικές επισκέψεις στην Αθήνα οι 
ίδιοι Αλβανοί ηγέτες Τέουτα Αρίφι, Αλί Αχμέτι, Ταλάτ Μούσα Τζαφέρι και Φατμίρ 
Μπεσίμι υπουργός Άμυνας ήδη αναπληρωτής Πρωθυπουργός. 

Ο Αλί Αχμέτι κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στη Σόφια 
τον Ιούλιο 2013
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Οι συγκυβερνώντες Αλβανοί πραγματοποιούν επίσημες επισκέψεις και συζητούν 
το Μακεδονικό σε Ουάσιγκτον, Αθήνα, Βρυξέλλες, Σόφια και Παρίσι ωσάν να μην 
υπάρχει Πρωθυπουργός ούτε κυβέρνηση και Βουλή! 

Τον Ιούλιο 2013 ο Αλί Αχμέτι επισκέπτεται τη Σόφια. Στις 8.7.2013 η Νova 
Μakedonija γράφει: «Οι σχέσεις του Νίκολα Γκρούεφσκι με τον Αλβανό ηγέτη του DUΙ 
έχουν επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε και οι δύο πλέον έχουν δεχθεί ότι τους χωρίζει 
πολιτικό χάσμα. “Κακόβουλα σχόλια” χαρακτήρισε το DUI τις παρατηρήσεις στη Μακε-
δονία ότι με τις δραστηριότητες της εξωτερικής του πολιτικής και τις συναντήσεις του στη 
Σόφια ο Αλί Αχμέτι αρχίζει να εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα στη χώρα». Απτόητος ο Αλί 
Αχμέτι αναγγέλλει νέες επισκέψεις του στην Αθήνα και την Ευρώπη. Κρατάει σε βαθύ 
σκοτάδι τον Πρωθυπουργό του και το σλαβικό καθεστώς.  

Στις 5 Οκτωβρίου 2013 η εφημερίδα Utrinski Vesnik έγραφε: «Ο αρχηγός του 
DUI Αλί Αχμέτι ετοιμάζει μία περιοδεία σε ευρωπαϊκές πόλεις για να πείσει και αυτός 
τους Ευρωπαίους να ψηφίσουν υπέρ της Μακεδονίας αλλά δεν θέλει μάρτυρες στις συνα-
ντήσεις του στην Ευρώπη. Μολονότι σε αυτές συνοδεύεται από τον αναπληρωτή Πρωθυ-
πουργό Φατμίρ Μπεσίμι, οι Μακεδόνες πρέσβεις δεν θα είναι στις επίσημες συναντήσεις, 
πρώτα στην Αθήνα και μετά στις Βρυξέλλες. Το Κράτος μας με τους εκπροσώπους του έχει 
μείνει εκτός των συνομιλιών». 

Ο Αλί Αχμέτι συναντά τον Ευ. Βενιζέλο στην Αθήνα  
τον Σεπτέμβριο 2013

Στις 25 Οκτωβρίου 2013 κεραυνός στα Σκόπια. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός επι-
σκέπτεται επίσημα το Κόσοβο, όπου τον υποδέχονται οι Πρωθυπουργοί του Κοσόβου 
Χασίμ Θάτσι αλλά και της Αλβανίας ΄Εντι Ράμα. Στο Πρίσρεν, ιστορική κιβωτό του 
Αλβανικού ΄Εθνους, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διακηρύσσει: «Η Τουρκία είναι Κόσοβο 
και το Κόσοβο Τουρκία. Είμαστε τόσο κοντά ώστε ένας Κοσοβάρος από το Πετς έχει γρά-
ψει τον εθνικό μας ύμνο. Η οικογένειά μου, εγώ και οι Υπουργοί μου εδώ αισθανόμαστε 
σαν στο σπίτι μας. Σήμερα χαιρετώ τους Αλβανούς, τους Βόσνιους και τους Τούρκους. Οι 
γλώσσες μας μπορεί να είναι διαφορετικές αλλά είμαστε όλοι παιδιά της ίδιας χώρας».
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25.10.2013. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός επισκέπτεται επίσημα το Κόσοβο, 
όπου τον υποδέχονται οι Πρωθυπουργοί του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι αλλά 

και της Αλβανίας ΄Εντι Ράμα

Δεν επιτρεπόταν καμιά έκπληξη στα Σκόπια. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, Παρα-
σκευή, ημέρα προσευχής του Ισλάμ, ο Ερντογάν μετέβη στο αλβανοκρατούμενο Τέ-
τοβο, προσκύνησε το οθωμανικό Ζωγραφιστό Τζαμί που αναστήλωσε η Τουρκία και 
διαβεβαίωσε τα πλήθη των πιστών: «Δεν μπορούμε να σας ξεχάσουμε όσο ανάμεσά σας 
βρίσκονται εγγόνια της οθωμανικής κληρονομιάς. Αδέλφια μας ζουν στη Βοσνία, στην 
Πρίστινα, στο Πρίσρεν, στα Σκόπια, στο Μοναστήρι, στο Τέτοβο». 

Στις 29.9.2013 ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν  
πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στα Σκόπια 

Νέος κεραυνός στις 29 Οκτωβρίου 2013 η είδηση ότι η Ελλάδα πρότεινε να ονο-
μασθούν τα Σκόπια Σλαβο-Αλβανική Μακεδονία.

Διακηρυγμένος σταθερός στόχος των Αλβανών στα Σκόπια είναι να μετατραπεί 
το Κράτος σε Συνομοσπονδία Ιλλυρίδας-Μακεδονίας. Το καθεστώς του «Μακεδονι-
σμού» υποψιάζεται ότι αυτό διαπραγματεύονται με την Ελλάδα οι Αλβανοί Υπουργοί 
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του κατά τις αλλεπάλληλες επισκέψεις τους στην Αθήνα. Την 
1η Νοεμβρίου 2013 η καθεστωτική εφημερίδα Utrinski Vesnik 
γράφει: «Ποιο είναι το αντάλλαγμα για την αλβανική πίστη στη 
Μακεδονία; Με τι μπορεί η Ελλάδα να αγοράσει τον αλβανικό πα-
ράγοντα στη μάχη για το όνομα του Κράτους; Μπορούν οι Αλβανοί 
της περιοχής να σταθούν στο πλευρό της Ελλάδας για το όνομα με 
αντάλλαγμα την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου; Αυτά 
τα ερωτήματα αναδύθηκαν αφότου η Αθήνα ανοικτά για πρώτη φορά τον Σεπτέμβρη και 
εκ νέου στις συνομιλίες στη Νέα Υόρκη πρότεινε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το 
όνομα Σλαβική-Αλβανική Μακεδονία».  

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Utrinski  Vesnik, 
1.11.2013, Ποιο είναι το αντάλλαγμα για την 

αλβανική πίστη στη Μακεδονία;

Ο φόβος ότι Έλληνες και Αλβανοί συνωμοτούν συνείχε τα 
Σκόπια όλο το έτος. Στις 13.9.2013, μετά την τελευταία επίσκεψη 
του Μάθιου Νίμιτς σε Αθήνα και Σκόπια, η Utrinski Vesnik προ-
ειδοποίησε: «Η κοινή γνώμη βρίσκεται σε δίλημμα αν είναι αποδεκτός ένας γεωγραφικός 
προσδιορισμός για το όνομα. Μεγάλο μέρος των εμπειρογνωμόνων, ειδικά εκείνων που 
επιθυμούν γρήγορη επίλυση του ζητήματος με την Ελλάδα, δεν θέλει να σχολιάσει επισήμως. 
Ούτε το κόμμα του Αλί Αχμέτι του οποίου ολόκληρη η πολιτική ατζέντα των τελευταίων μη-
νών ήταν αφιερωμένη στο ζήτημα με την Ελλάδα. Η Ελλάδα και το DUI ζητάνε αλλαγές στο 
όνομα, στην ταυτότητα, στη γλώσσα, στον λαό, στο έθνος, στο Σύνταγμα και στα προσωπικά 
έγγραφα της Μακεδονίας». Στις 2 Οκτωβρίου 2013 η ίδια εφημερίδα επεσήμανε: «Σε αντί-
θεση με τη δήλωση του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι υπάρχει αδια-
φορία από την πλευρά της Ελλάδας στο ζήτημα της ονομασίας, το DUI μιλάει για πρόοδο 
στις διαπραγματεύσεις. Ποια πλευρά είναι πιο κοντά στην αλήθεια;». Και στις 5 Οκτωβρίου 
2013 προσέθεσε: «Ο βουλευτής του DUI Ερμίρα Μεχμέτι πρότεινε σήμερα να καταλήξουμε 
σε μια πρωτότυπη λύση στη διαφωνία του ονόματος με την Ελλάδα: στο ευαίσθητο ζήτημα 
της ταυτότητας να επιλέξουμε μια υπερεθνική λύση, μια περισσότερο κοσμοπολίτικη ταυτό-
τητα όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Κατά και μετά την επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Προέδρου στα Τίρανα οι υπο-
ψίες ελληνο-αλβανικής συνωμοσίας αποκορυφώθηκαν στα Σκόπια όπου η Utrinski 
Vesnik έγραψε:

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ντέβνικ, 29.10.2013, με 
την είδηση της πρότασης της Ελλάδας να ονομασθούν 

τα Σκόπια Σλαβο-Αλβανική Μακεδονία
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4.11.2013 Ο κορυφαίος Αμερικανός αναλυτής για τα Βαλκάνια, Daniel Serwer, 
δήλωσε πως η Μακεδονία μόλις δεχθεί το όνομα «Σλαβο-Αλβανική Μακεδονία» θα 
είναι σε θέση να ενταχθεί στην κοινότητα του ΝΑΤΟ. Οι Έλληνες γνωρίζουν ότι ο χαρα-
κτηρισμός που θα αλλοιώνει τον σλαβικό χαρακτήρα του κράτους δεν θα γίνει εύκολα 
αποδεκτός από τους Μακεδόνες, διότι θα προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις από τις μει-
ονότητες των Ρομά, των Τούρκων και των Σέρβων που ζουν στη χώρα. Αυτό, ωστόσο, 
φαίνεται πως δεν ενδιαφέρει τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

5.11.2013, Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας,  
με τον Αλβανό ομόλογό του Μπουγιάρ Νισάνι

5.11.2013 Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, σε συ-
νάντησή του με τον Αλβανό ομόλογό του Μπουγιάρ Νισάνι, δήλωσε ότι στην Ελλάδα 
θα ήταν αρεστή μία λύση του τύπου «Σλαβο-Αλβανική Μακεδονία». Ο υπουργός Εξω-
τερικών Νίκολα Πόποσκι έκρινε ότι δεν αξίζει σχολιασμό η πρόταση «Σλαβο-Αλβανική 
Μακεδονία» η οποία, σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, έλαβε την υποστήριξη 
του Προέδρου της Ελλάδας.  

7.11.2013 Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας ήρθε στα Σκόπια αμέσως μετά τη συ-
νάντησή του με τον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, αλλά δεν 
θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τη συνάντηση αυτή. Το πρώτο πράγμα που 
έκανε ο Έντι Ράμα στη Μακεδονία, ήταν να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους  αντιπά-
λους ηγέτες των δύο αλβανικών πολιτικών κομμάτων DPA και DUI Χασίμ Θάτσι και 
Αλί Αχμέτι. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας δεν απάντησε στο ερώτημα εάν η Αλβανία, 
σύμφωνα με το πνεύμα καλής γειτονίας, εν ευθέτω χρόνω αναγνωρίσει τη Μακεδονία 
με το συνταγματικό της όνομα. Είπε όμως ότι τα Τίρανα υποστηρίζουν οποιαδήποτε 
απόφαση σχετικά με τη διαφωνία ονόματος με την Ελλάδα.
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Tην Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 μπροστά στα μάτια του πλήθους και των 
αρχών Αλβανοί διαδηλωτές στην πόλη των Σκοπίων έσπασαν με βαριοπούλες τον μαρ-
μάρινο ανδριάντα του Σέρβου Ηγεμόνα Στέφανου Ντουσάν.

Δεκαπέντε μήνες ενωρίτερα στις 2 Ιουλίου 2012 ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας 
Σαλί Μπερίσα συναντήθηκε με τον Αλβανό Υπουργό Οικονομικών των Σκοπίων στον 
οποίο πρότεινε να συγκροτηθεί μια τελωνειακή ένωση ανάμεσα σε Σκόπια, Αλβανία, 
Κόσοβο και Μαυροβούνιο, η οποία θα δημιουργούσε μια ενιαία αγορά οκτώ εκατομ-
μυρίων ατόμων σαν  ένα Βαλκανικό Μπενελούξ. Ο Αλβανός Υπουργός των Σκοπίων 
υπερθεμάτισε και δήλωσε ότι «το Βαλκανικό Μπενελούξ θα μπορούσε να δώσει την ευ-
καιρία να αξιοποιηθούν τα λιμάνια του Ντρατς, του Μπαρ και εναλλακτικά της Θεσσα-
λονίκης». Ωστόσο, το καθεστώς Γκρούεφσκι τρόμαξε και απέρριψε αμέσως την αλβα-
νική πρόταση. Στις 4.7.2012 η Utrinski Vesnik εξήγησε: «Η κυβέρνηση δεν στηρίζει την 
ιδέα για ένα Βαλκανικό Μπενελούξ. Εάν εντάσσονταν τα 4 βαλκανικά Κράτη Αλβανία, 
Μακεδονία, Κόσοβο και Μαυροβούνιο, η πιο πολυάριθμη εθνικότητα θα ήταν σίγουρα η 
Αλβανική και το Μπενελούξ θα γινόταν το Υπερ-Κράτος των Αλβανών». Εν προκειμέ-
νω ο Γκρούεφσκι είδε ότι το Βαλκανικό Μπενελούξ δεν θα ήταν τίποτε άλλο παρά η 
Μεγάλη Αλβανία από την πίσω πόρτα. Εθελοτυφλεί απελπισμένα, όμως, όταν ανοίγει 
διάπλατες τις πόρτες στη «στρατηγική σύμμαχο» Τουρκία η οποία επιδιώκει ανοικτά 
να μετατρέψει σε οθωμανικές επαρχίες ενιαίου χώρου τα Σκόπια μαζί με τις λοιπές 
συγκεκριμένες χώρες και άλλα βαλκανικά Κράτη. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο 
Βαλκανικό Μπενελούξ του Αλβανού Πρωθυπουργού και στο Οθωμανικό;

6.12.2013, Αλβανοί διαδηλωτές καταστρέφουν τον μαρμάρινο ανδριάντα του 
Σέρβου Ηγεμόνα Στέφανου Ντουσάν στα Σκόπια



70 ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ και οι Άλλοι

Η ιστοσελίδα της αμερικανικής CIA αναφέρει τα εξής στοιχεία στα όρια της 
Μεγάλης Αλβανίας. Αλβανία: πληθυσμός 3.100.00, Μουσουλμάνοι 75%˙ Κοσσυφοπέ-
διο: πληθυσμός 1.836.529, Μουσουλμάνοι Αλβανοί 92%˙ Μαυροβούνιο: πληθυσμός 
657.394, Μουσουλμάνοι 17,7%˙ Σκόπια: πληθυσμός 2.082.000, Μουσουλμάνοι 33%. 

Από το 2011 ένας διεθνής αυτοκινητόδρομος ενώνει τις αλβανικές πρωτεύουσες 
Πρίστινα και Τίρανα και οδηγεί  στην Αδριατική. Τουρκική εταιρεία το 2013 ολοκλη-
ρώνει  νέο αυτοκινητόδρομο 55 χιλ. που ενώνει την Πρίστινα με την πόλη των Σκοπίων. 
Οι δύο οδικοί άξονες ενώνουν τους Αλβανούς των τριών ομόρων Κρατών.  

Σ’ αυτό το εύθραυστο στρατηγικό πεδίο παρεμβαίνει μεθοδικά η Τουρκία.
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Ως γνωστόν, με το 817 Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας και με τη σύμ-
φωνη γνώμη της Ελλάδος, το 1993 τα Σκόπια έγιναν δεκτά ως ανεξάρτητο Κράτος 
μέλος του ΟΗΕ με την προσωρινή ονομασία Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας, διεθνώς FYROM, την οποία δεσμεύθηκαν να χρησιμοποιούν σε όλους 
τους Διεθνείς Οργανισμούς. Παραβίασαν αμέσως τη δέσμευσή τους και επί πλέον τώρα 
διαμαρτύρονται ότι η Αθήνα τα ονομάζει νόμιμα FYROM! Τον Οκτώβριο 2013 ο Πρω-
θυπουργός Γκρούεφσκι χλεύασε δημόσια: 

«Τότε και εμείς θα ονομάζουμε την Ελλάδα Πρώην Οθωμανική Επαρχία της Ελ-
λάδας».

Η υβριστική δήλωση δεν χαρακτηρίζει απλώς την ποιότητα και τον αγελαίο λαϊ-
κισμό ενός αυταρχικού δημαγωγού που εμπορεύεται αγοραία την ανασφάλεια και την 
παχυλή αμάθεια των ομήρων πελατών του. Αποκαλύπτει κυρίως το τραγικό αδιέξοδο 
της χώρας. Η ωμή πραγματικότητα αποδεικνύει ότι ο Γκρούεφσκι έχει ήδη καταστήσει 
Πρώην Οθωμανική Επαρχία τα Σκόπια. Εκεί κυριαρχεί η Τουρκία.

Η Τουρκία ασκεί στρατηγική βάθους, προωθεί τον νεο-οθωμανισμό και κατα-
λαμβάνει ισχυρές θέσεις σε όσα κράτη των Βαλκανίων ανήκαν στην Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία. Τη στρατηγική αυτή επανέφερε πρώτος ο Πρόεδρος Τουργκούτ Οζάλ στις 
αρχές της δεκαετίας 1990, όταν ακριβώς διαλυόταν η Γιουγκοσλαβία και επερχόταν ο 
«αναδασμός» στα Βαλκάνια. Την εξειδίκευσε και την ασκεί ο υπουργός Εξωτερικών 
καθηγητής Αχμέτ Νταβούτογλου ο οποίος στο βιβλίο του Το Στρατηγικό βάθος γρά-
φει: «Οι τουρκικές και μουσουλμανικές μειονότητες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Μακεδονία, 
Σαντζάκ, Κοσσυφοπέδιο, Βοσνία και Ρουμανία αποτελούν σημαντικά στοιχεία της βαλ-
κανικής πολιτικής της Τουρκίας. Η ζώνη που εξικνείται από Μπίχατς, Βοσνία, Σαντζάκ, 
Κοσσυφοπέδιο, Αλβανία, Μακεδονία, Κίτρτζαλι Βουλγαρίας, Δυτική Θράκη και Ανατολι-
κή Θράκη έχει τον χαρακτήρα ζωτικής αρτηρίας για τη γεωπολιτική της Τουρκίας».

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, σε ομιλία του στην Κεσάνη της Ανατολικής Θράκης κοντά στον ΄Εβρο, διεκήρυξε:

«Η Θράκη είναι ταυτόχρονα και Θεσσαλονίκη, είναι Κομοτηνή και Ξάνθη. Εί-
ναι επίσης Κίρτζαλι (Βουλγαρίας) και Βαρδάρης. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, είναι Σκόπια 
και Πρίσρεν, είναι Σεράγιεβο. Η Θράκη είναι ο ζωντανός μάρτυρας της κοινής Ιστορίας 
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μας στην Ευρώπη. Αντιπροσωπεύει όλο το παρελθόν μας στην περιοχή. Και σήμερα στο 
κέντρο όλων των σχέσεών μας στην περιοχή των Βαλκανίων βρίσκεται η Θράκη, με την 
Εντιρνέ (Αδριανούπολη), το Τεκίρνταγ (Ραιδεστό), το Κιρκλαρελί (Σαράντα Εκκλησιές) 
και, φυσικά, την Ιστανμπούλ (Κωνσταντινούπολη)».

Ενωρίτερα, η Τουρκία είχε αποκτήσει την οικονομική δύναμη για να δράσει. Ο 
ισλαμιστής Ερντογάν εξελέγη πρώτη φορά Πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο 2001. Απε-
λευθέρωσε και διοχέτευσε στην παραγωγή τις έως τότε απόβλητες αλλά γιγαντιαίες μά-
ζες των πιστών του Ισλάμ στην Ανατολία και προχώρησε με τέτοια συνέπεια τις βαθιές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ώστε ήδη η Τουρκία μετέχει ισότιμα, από τη 15η θέση, 
στην Ομάδα G20 των 20 ισχυροτέρων οικονομιών του Κόσμου. Διαθέτει πια ισχυρά 
εφόδια για να επεκτείνει μεθοδικά τις στρατηγικές θέσεις της στα Βαλκάνια. 

Σουλεϊμάν Α΄ ο Μεγαλοπρεπής

Προκειμένου να ενοποιήσει τους Μουσουλμάνους υπό το σκήπτρο της, η Άγκυ-
ρα εξωραΐζει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και καλλιεργεί τη νοσταλγία του οθωμα-
νικού παρελθόντος. Τον Σεπτέμβριο 2010 εβδομήντα οθωμανολόγοι από 30 περίπου 
κράτη συγκρότησαν διεθνές επιστημονικό συμπόσιο στο Πανεπιστήμιο του Μπίλετσικ 
της Τουρκίας. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου δήλωσε: «Όλοι οι οθωμανολόγοι συμμε-
ρίζονται την άποψη ότι οι δυτικοί ιστορικοί υπήρξαν μεροληπτικοί και παρερμήνευσαν την 
Οθωμανική Ιστορία. Αλλά οι μελέτες δείχνουν ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Φέρνοντας σε 
επαφή επιστήμονες από πολλές χώρες, θέλουμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα για να ξανα-
γραφεί η Οθωμανική Ιστορία». Δύο διεθνή επιστημονικά συνέδρια το 2012 στα λαμπρό-
τερα Πανεπιστήμια της Κωνσταντινουπόλεως αναθεώρησαν υπό την οθωμανική οπτική 
τις επιχειρήσεις και τις συνέπειες του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Η Αθήνα σε αφασία! 
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Τον Νοέμβριο 2011 εγκαταστάθηκε στο Σεράγεβο της Βοσνίας και εκπέμπει στη 
σερβο-κροατική και στην αγγλική γλώσσα ο μουσουλμανικός τηλεοπτικός σταθμός Al 
Jazeera Balkans, κλάδος του διεθνούς αραβικού δικτύου. Το Al Jazeera προγραμμάτισε 
σταθμούς σε όλες τις πρωτεύουσες των Βαλκανίων με κέντρο την Κωνσταντινούπολη. 
Προφανής ο στόχος. 

Τουρκική σαπουνόπερα με τίτλο «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής»

Εκατό τουρκικές σαπουνόπερες, σε τρία μόνον χρόνια, ευαγγελίζονται μια μο-
ντέρνα σφριγηλή τουρκική κοινωνία, πιστή στο Ισλάμ και αγιογραφούν μια φιλάνθρω-
πη, ανεκτική Οθωμανική Αυτοκρατορία. Καθηλώνουν κάθε νύχτα δεκάδες εκατομμύρια 
Βαλκανίων που αυτοβυθίζονται στο θαύμα. Κορυφαίος ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής.

Η Αλβανία αυτοδηλώνεται μουσουλμανική χώρα και μετέχει στη Διάσκεψη των 
Ισλαμικών Κρατών. Αναπτύσσει πολυσχιδείς οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές 
σχέσεις με την Άγκυρα, βάση του τουρκικού στόλου στον πολεμικό ναύσταθμο του 
Αυλώνα. Τούρκοι είναι οι περισσότεροι σύμβουλοι του σημερινού Πρωθυπουργού στα 
Τίρανα. Η Τουρκία διαχειρίζεται διακριτικά το εθνικό όραμα της Μεγάλης Αλβανίας που 
εν δυνάμει ανατρέπει τον κρίσιμο γεωπολιτικό χώρο όπου ήδη ενοποιείται το Ισλάμ. 

Το μικρό, φτωχό και πολυεθνικό Κράτος των Σκοπίων αποτελεί το πιο ευάγωγο 
και κατάλληλο όργανο των νέων Οθωμανών στα Βαλκάνια. Η ιδιοσυστασία του, η ιδε-
οληψία του, ο επιθετικός «Μακεδονισμός» και η ανασφάλειά του το καθιστούν όμηρο 
της Τουρκίας. Οροθετημένο γεωγραφικά στο κέντρο του παζλ Βουλγαρίας, Σερβίας, 
Αλβανίας, Κοσόβου και Ελλάδος απειλείται με κατάρρευση η οποία θα προκαλέσει 
αναπόφευκτα ένα βαλκανικό ντόμινο. Εκεί βρίσκεται η Τουρκία και καταλαμβάνει 
στρατηγικές θέσεις.

Με 20ετή σύμβαση παραχώρησης και επένδυση 120 εκατ. ευρώ, η κολοσσιαία 
τουρκική TAV Airports Holding ανέπτυξε και εκμεταλλεύεται τα δύο μοναδικά αερο-
δρόμια στην πρωτεύουσα και στην Αχρίδα καθώς επίσης έναν  Εμπορευματικό Αερο-
λιμένα στο Στιπ. Το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» των Σκοπίων, σε μια χώρα δύο 
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εκατομμυρίων παμπτώχων, δύναται να μεταφέρει τέσσερα εκατομμύρια επιβάτες ετη-
σίως. Τα δύο αεροδρόμια προορίζονται για τα «εγγόνια της οθωμανικής κληρονομιάς» 
και τους Τούρκους «αδελφούς». Η Αχρίδα βρίσκεται στα όρια της Μεγάλης Αλβανίας. Ο 
Εμπορευματικός Αερολιμένας του Στιπ διακινεί τις τουρκικές εξαγωγές στην ευρύτερη 
περιοχή. Μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της Τουρκίας το 2013 οικοδομούν γύρω 
από τα Σκόπια τέσσερις μεγάλους ουρανοξύστες 40 ορόφων, τους υψηλότερους των 
Βαλκανίων. Για ποιους; Στις 8.11.2013 η Utrinski Vesnik έγραψε: «Από αύριο ξεκινάει 
η πώληση διαμερισμάτων στις δυο από τις τέσσερις πολυκατοικίες που κατασκεύασε τουρ-
κική εταιρεία στο Αεροδρόμιο. Η θέα από τον 40ο όροφο κοστίζει 3.000 ευρώ το τετρα-
γωνικό μέτρο». Ποιοι και πόσοι Σλάβοι μπορούν να πληρώσουν 450.000 ευρώ για ένα 
διαμέρισμα 150 τ.μ.; Οι Τούρκοι ήδη έχτισαν ολόκληρες νέες συνοικίες στη γειτονική 
Πρίστινα, πρωτεύουσα του Κοσόβου. 

Τα Χριστούγεννα 2010 ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Φεβντζή Γκιονούλ επισκέ-
πτεται επίσημα τα Σκόπια όπου υπογράφει νέα συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας 
και χαρίζει στον μικρό τοπικό Στρατό νέα βοήθεια 900.000 δολαρίων και έξι στρατιωτι-
κά οχήματα. Ο τότε ομόλογός του Ζόραν Κογιανόφκσι δηλώνει: «Η Τουρκία είναι από 

τους πιο σημαντικούς στρατηγικούς εταίρους της Μακεδονίας.  
Απόδειξη τούτου είναι ότι έως τώρα μας χορήγησε οικονομική 
βοήθεια 16 περίπου εκατ. ευρώ». 

Τον Σεπτέμβριο 2011 επισκέπτεται τα Σκόπια και το Τέ-
τοβο ο Πρωθυπουργός Ερντογάν. Κηρύσσει το δόγμα του νεο-
οθωμανισμού και επιτίθεται στην Ελλάδα. 

Το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος των 
Σκοπίων       

Τελετή εγκαινίων του αερολιμένα Άγιος Παύλος της 
Αχρίδος 

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Utrinski Vesnik, 30.11.2011, με την επίσκεψη 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα Σκόπια
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O Τούρκος Αντιπρόεδρος Bullent Arinc μετέχει στο 7ο Διεθνές 
Συνέδριο «Κεμάλ Ατατούρκ» που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο 

2011 στα Σκόπια

Τον Οκτώβριο 2011 ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Bulent Arinc μετέχει στα Σκόπια 
στο 7ο Διεθνές Συνέδριο «Κεμάλ Ατατούρκ» υπό την αιγίδα των δύο Προέδρων Δημο-
κρατίας. Διαβεβαιώνει πανηγυρικά τον Πρόεδρο των Σκοπίων ότι «η Μακεδονία μπορεί 
πάντα να υπολογίζει στην ανεπιφύλακτη υποστήριξη της Τουρκίας». Στο κοινό ανακοινω-
θέν «ο Πρόεδρος Ιβανόφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για τη συνεπή και εποικοδομητική 
στήριξη της Τουρκίας και την αλληλεγγύη προς τη Μακεδονία». 

Η Άγκυρα εξαπλώνει συστηματικά την επιρροή της και την ώσμωση με το οθω-
μανικό παρελθόν. Από το 2007 εορτάζεται κάθε χρόνο η Ημέρα Διδασκαλίας της Τουρ-
κικής. Στις 13-17 Οκτωβρίου 2010 συνέρχεται στα Σκόπια το 4ο Διεθνές Συνέδριο Ισλα-
μικού Πολιτισμού στα Βαλκάνια υπό την αιγίδα του Προέδρου Ιβανόφ. Με τουρκικές 
δαπάνες αναστηλώνονται το οθωμανικό Ζωγραφιστό Τζαμί, το Μεϊντάνι, ο Αραμπάτ 
Μπαμπά και τεκέδες των Μπεκτασήδων. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν ανεγερθεί 
περισσότερα από 300 νέα τζαμιά: δώδεκα στην πρωτεύουσα και στα περίχωρά της όπου 
πλέον υπάρχουν 27 τζαμιά και μόνον 15 εκκλησίες αλλά η Ισλαμική Κοινότητα ζητάει πε-
ρισσότερα. Τον Απρίλιο 2011 υπογράφεται νέο σύμφωνο συνεργασίας 11 νοσοκομείων  
Σκοπίων - Τουρκίας. Στους ήδη 38 ιατρούς υποτρόφους του τουρκικού υπουργείου 
Υγείας προστίθενται ακόμη 50 υπότροφοι ιατροί. Τον Ιούνιο 2011 Τούρκοι επιχειρημα-
τίες προτείνουν να χτίσουν Φοιτητική Εστία στο Πανεπιστήμιο του Στιπ όπου φοιτούν 
ήδη 100 Τούρκοι και ενδιαφέρονται να εγγραφούν άλλοι 3.000. Τον Αύγουστο 2011 
θεμελιώνεται το κτίριο του Τουρκικού Θεάτρου. Τον Σεπτέμβριο 2011 εγκαινιάζεται 
στα Σκόπια το πάρκο Τσάνκαγια «σε ένδειξη των μακροχρόνιων στενών και φιλικών 
σχέσεων Μακεδονίας - Τουρκίας». Στον λόφο Τσάνκαγια της Άγκυρας βρίσκεται το 
Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας!
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Την πύλη του Οθωμανικού Διαδρόμου στα Βαλκάνια αποτελεί ο άλλος πρωτα-
γωνιστής του Μακεδονικού, η Βουλγαρία. Οι Μουσουλμάνοι υπερβαίνουν το 12% του 
πληθυσμού της. Οι 750.000 Τούρκοι της, που κυρίως ζουν συμπαγείς περί το Κίρτζαλι, 
σχηματίζουν το Θρακικό Μουσουλμανικό Τρίγωνο με τη μουσουλμανική μειονότητα 
της ελληνικής Δυτικής Θράκης και με τον ογκώδη πληθυσμό της τουρκικής Ανατολι-
κής Θράκης. Το τουρκικό κόμμα αναδεικνύεται σταθερά τρίτο στη Βουλή της Σόφιας. 
Μέχρι το 2001 ήταν ο αναγκαίος εταίρος των εκάστοτε βουλγαρικών κυβερνήσεων και 
σ’ αυτό στηρίζεται από τον Μάιο 2013 η εύθραυστη κυβέρνηση. Οι εκλογές της 12ης  
Μαΐου 2013 έθεσαν τη Βουλγαρία σε πλήρες πολιτικό αδιέξοδο και σε απόλυτη εξάρτη-
ση από την Τουρκία. Το 75% του Λαού δεν εκπροσωπείται στη Βουλή. Ψήφισε μόνον 
το 51% των πολιτών, ενώ τα μικρά κόμματα έλαβαν το 24,35% των εγκύρων ψηφοδελ-
τίων αλλά δεν κατέλαβαν ούτε μία έδρα διότι όλα βρέθηκαν κάτω από το όριο-κατώφλι 
του 4%. Το κεντροδεξιό κόμμα GERB έλαβε 30,71% και 98 έδρες, το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα 27,02% και 86 έδρες, το τουρκικό Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες 
10,59% και 33 έδρες και το Εθνικιστικό Κόμμα Ατάκα 7,38% και 23 έδρες. Τα τέσσερα 
τελευταία σχημάτισαν κυβέρνηση συνασπισμού που τα κλειδιά της κρατάει η Τουρκία. 
Ταυτόχρονα έχει διευρυνθεί σε στρατιωτικό, οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο η συ-
νεργασία των δύο χωρών οι οποίες μοιράζονται επίσης μεγάλα τμήματα του Ευξείνου 
Πόντου όπου ερευνώνται κοιτάσματα υδρογονανθράκων και διέρχεται το υποβρύχιο 
τμήμα του ρωσικού αγωγού South Stream.
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Εξαιτίας του ιδεολογήματός του, το Κράτος των Σκοπίων στηρίζεται σε μια 
ουτοπία και σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς με δημοκρατικό μανδύα. Μονοπωλεί το 
όνομα Μακεδονία και Μακεδόνας που ουδέποτε είχε ιδιαίτερη εθνική ταυτότητα. Δια-
κηρύσσει ότι το Κράτος ανήκει στο υποτιθέμενο «μακεδονικό έθνος», ενώ ο πληθυ-
σμός του είναι πολυεθνικός. Τέλος θεωρεί ότι η επίσημη σλαβική γλώσσα του αποτελεί 
συστατικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητός του, ενώ μυριάδες πολίτες του μιλούν και 
διδάσκουν έξι τουλάχιστον άλλες γλώσσες, κάθε εθνική ομάδα πολιτών του τη γλώσσα 
του δικού της Έθνους.

Βουκουρέστι, Ιούλιος 1913: η Διάσκεψη της Ειρήνης ορίζει τα αμετάκλητα  
σύνορα της ελληνικής Μακεδονίας

Παρ’ όλα αυτά το καθεστώς επιμένει. Μοιάζει με την αλεπού που γλύφει τη λίμα 
και ευφραίνεται ότι πίνει αίμα –μόνον που είναι το δικό της αίμα. Κηρύσσει ότι η Διε-
θνής Συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913 «διαμέλισε την Ενιαία Μακεδονία». Ωστό-
σο, σε κανένα σημείο της Συνθήκης αυτής δεν αναφέρεται η λέξη Μακεδονία. Δεν την 
αναφέρει, επίσης, ούτε η Διεθνής Συνθήκη της Μυρστέργης η οποία το 1903 επέβαλε 
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μεταρρυθμίσεις στα οθωμανικά βιλαέτια της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου και του 
Κοσόβου όπου πλέον οι Βούλγαροι είχαν προκαλέσει το Μακεδονικό Ζήτημα. Από τον 
14ο αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20ού η Οθωμανική Αυτοκρατορία ουδέποτε ονόμασε 
Μακεδονία οποιαδήποτε επαρχία της. Κράτος με το όνομα Μακεδονία δεν υπήρξε ποτέ 
τους τελευταίους 22 αιώνες αφότου το 163 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέλυσαν το αρχαίο ελλη-
νικό Βασίλειο της Μακεδονίας. 

Το αρχαίο Βασίλειο της Μακεδονίας υπό τον Φίλιππο Β΄

Από τότε η λέξη Μακεδονία παρέμεινε όρος γεω-
γραφικός ή διοικητικός και ο χώρος της μεταβλήθηκε 
πολλές φορές. Ο Στράβων (63 π.Χ-23 μ.Χ.) αναφέρει 
στα Γεωγραφικά του ότι η Μακεδονία απλωνόταν δυ-
τικά έως την Ήπειρο και το Ιόνιο Πέλαγος. Τον 10ο αι-
ώνα μ.Χ. η Μακεδονία εκτεινόταν αντίθετα έως και τη 
Θράκη όπου είχαν γεννηθεί και γι’ αυτό ονομάζονταν 
Μακεδόνες οι Αυτοκράτορες Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών 
και Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος. Πολλά φύλα αλ-

λοφύλων είχαν εγκατασταθεί εν τω μεταξύ και επί δύο χιλιάδες συνεχή χρόνια, υπό 
τρεις αλληλοδιάδοχες πολυεθνικές Αυτοκρατορίες (Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Οθωμα-

Η Μακεδονία σύμφωνα 
με τις συντεταγμένες των 
τοπωνυμίων στη Γεωγραφία 
του Πτολεμαίου Η Μακεδονία σε χάρτη του Laurenberg, 17ος αι.
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νική), οπότε Μακεδόνες ονομάζονταν όλοι οι διάφοροι κάτοικοι της Μακεδονίας αλλά 
όλοι αυτοπροσδιορίζονταν με την εθνότητά τους: Έλληνας Μακεδόνας, Βούλγαρος 
Μακεδόνας, Σέρβος, Τούρκος, Αλβανός, Εβραίος κ.ά. ώστε να μην συγχέονται.  

Ο «Μακεδονισμός» των Σκοπίων ισχυρίζεται ότι την εξέγερση του ΄Ηλιντεν και 
τον Μακεδονικό Αγώνα διεξήγαγε το υποτιθέμενο «μακεδονικό έθνος». Τέτοιο, όμως, 
έθνος εκείνη την περίοδο δεν μνημονεύει ούτε καν υπονοεί κανένας απολύτως Ευρω-
παίος διπλωμάτης και δημοσιογράφος που περιγράφει στον καιρό τους τα γεγονότα. Δεν 

Μακεδονικός 
Αγώνας: 
Προκήρυξη 
σλαβοφώνων 
Ελλήνων 
Μακεδόνων  

Σφραγίδα Ελληνομακεδονικού Κομιτάτου, που 
διεξήγαγε τον Μακεδονικό Αγώνα

Η Μακεδονία σε έκδοση του Sebastian Münster, 16ος αι.
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το μνημονεύουν, φυσικά, ούτε οι οθωμανικές αρχές. Αντίθετα, οι επί τόπου εκπρόσωποι 
των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων στις εκθέσεις τους αναφέρουν ότι την εξέγερση και στη 
συνέχεια τον Μακεδονικό Αγώνα κατηύθυνε η Ηγεμονία της Βουλγαρίας η οποία από 
τα βουλγαρικά εδάφη εξαπέστελλε στη Μακεδονία αξιωματικούς και πυκνές ομάδες 
κομιτατζήδων. Το γεγονός επισημαίνουν εν τω γίγνεσθαι το 1903 ο Πρόξενος της Γαλ-
λίας L. Degrand στη Φιλιππούπολη οι Πρόξενοι της Αυστρο-Ουγγαρίας Richard Hichel 
στη Θεσσαλονίκη και August Kral στο Μοναστήρι καθώς επίσης και οι πρεσβευτές 
της Γερμανίας στην Κωνσταντινούπολη Bodman το 1904 και στο Βελιγράδι Ratibor το 
1907. Οι εκθέσεις τους προς τον προϊστάμενό τους Υπουργό των Εξωτερικών βρίσκο-
νται στα Διπλωματικά Αρχεία της αντίστοιχης χώρας τους και έχουν δημοσιευθεί στη 
Θεσσαλονίκη1.

Τα Σκόπια, μετά χιλιετίες, μονοπωλούν το όνομα και μ’ αυτό ενοποιούν σε ενιαίο 
«μακεδονικό έθνος» τις διαφορετικές εθνότητες τόσο στο εσωτερικό τους όσο και στο 
εξωτερικό. Αυτοδιαψεύδονται, όμως.

Το Σύνταγμα των Σκοπίων διακηρύσσει ότι «η Δημοκρατία της Μακεδονίας απο-
τελεί ιστορική συνέχεια του ΄Ηλιντεν και της Δημοκρατίας του Κρουσόβου». Ωστόσο, η 
Διακήρυξη που εξέδωσαν οι Βούλγαροι κομιτατζήδες, μετά την εφήμερη επικράτησή 
τους κατά το ΄Ηλιντεν το 1903 στο ιστορικό Κρούσοβο του βλαχοφώνου Ελληνισμού, 
πιστοποιεί αυθεντικά ότι το 1903 δεν υπήρχε «μακεδονικό έθνος». Αναφέρει ρητά2:

«Σήμερα σηκώσαμε κεφάλι και, χωρίς διακρίσεις θρησκείας, εθνικότητας, φύλου 
και πεποιθήσεων, αποφασίσαμε να προστατευτούμε από τους δικούς σας και δικούς μας 
εχθρούς και να κερδίσουμε την ελευθερία [...] Δεν σηκώσαμε τα όπλα εναντίον του ειρηνι-
κού, εργατικού και τίμιου τουρκικού λαού [...] αυτός ο λαός είναι αδέλφια μας και μ’ αυτόν 
τον λαό ζήσαμε και θέλουμε να ζούμε μαζί [...] Ελάτε κοντά μας, αδέλφια Μουσουλμάνοι, 
για να πολεμήσουμε τους εχθρούς σας και εχθρούς μας. Ελάτε κάτω από τη σημαία της 
Αυτόνομης Μακεδονίας! Η Μακεδονία είναι η κοινή μας μάνα».

1.  Β. Κ. Γούναρης – Α. Παναγιωτοπούλου – Α. Χοτζίδης (επιμ.), Τα γεγονότα του 1903 στη 
Μακεδονία μέσα από την ευρωπαϊκή διπλωματική αλληλογραφία, Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μουσείου Μα-
κεδονικού Αγώνα, 1993: (1) L. Degrand προς Τ. Delcasse, αριθ. εγγρ. 24, Φιλιππούπολη (2) R. Hichel 
προς A. Goluchowski, αριθ. εγγρ. 26, Θεσσαλονίκη˙ (3) Α. Kral προς τον A. Goluchowski, αριθ. εγγρ. 
56, Μοναστήρι˙ (4) Α. Kral προς τον A. Goluchowski, αριθ. εγγρ. 58, Μοναστήρι και Στρ. Ν. Δορδανάς – 
Βάιος Καλογρηάς (επιμ.), Το Μακεδονικό Ζήτημα και η Γερμανία. Απόρρητα έγγραφα του Γερμανικού 
Υπουργείου Εξωτερικών, Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2013: (1) Πρέσβης Bodman 
προς τον Καγκελάριο κόμη φον Μπύλωφ, Θεραπειά, 13 Αυγούστου 1904, αριθμ. εγγρ. 129 PA AA, R 
13682 Makedonien· (2) Πρέσβης Ratibor προς τον Καγκελάριο κόμη φον Μπύλωφ, Βελιγράδι 4 Ιανουα-
ρίου 1907, αριθμ. εγγρ. 3 PA AA, R 13709 Makedonien.

2.  Ίων Δραγούμης, Τα τετράδια του Ίλιντεν, Αθήνα 2000, σσ. 580-582 και «Ουράνιο Τόξο», περ. 
Ζόρα, τχ. 8 (Ιούλιος 1995) 23.
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Παρά ταύτα το σλαβικό καθεστώς υποστηρίζει αδιάλλακτα ότι όλοι οι πολίτες 
του είναι –καθαρά– «Μακεδόνες» και αποτελούν το «μακεδονικό έθνος». Αντιφάσκει 
στην πραγματική κατάστασή του. Η τελευταία γενική απογραφή, που διενήργησε το κα-
θεστώς το 2002, καταγγέλλεται ολόπλευρα ως πλαστή. Σε πληθυσμό 2.087.000 κατοί-
κων κατανέμει τις εθνότητες και τα θρησκεύματα ως εξής πλαστά: Μακεδόνες 64,2%, 
Αλβανοί 25,2%, Τούρκοι 3,9%, Ρομά 2,7%, Σέρβοι 1,8%, Άλλοι 2.2%. Μουσουλμάνοι 
33,3%, Ορθόδοξοι 64,7%, Άλλοι Χριστιανοί 0, 37%, Απροσδιόριστοι 1,63%.

Την πλαστογραφία της απογραφής, όμως, επιβεβαιώνουν τα δημοσιεύματα του 
Τύπου και σποραδικές επίσημες αναφορές στα Σκόπια. 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, βάσει αυτών Βούλγαροι έχουν δηλωθεί το 4% 
οι οποίοι μαζί με τους αδήλωτους εξ αίματος συγγενείς τους είναι πολύ περισσότεροι. 
Ένα επί πλέον 4%-5% του πληθυσμού είναι οι Σέρβοι, οι Βλάχοι και οι Βόσνιοι που το 
καθεστώς αναγνωρίζει επίσημα. Προφανώς οι Σλαβομακεδόνες είναι ολιγότεροι από 
64,2% και, γι’ αυτό, το καθεστώς αναβάλλει συνεχώς την πρώτη ανόθευτη γενική απο-
γραφή του πληθυσμού που είχε δεσμευθεί στην Ε.Ε. να διεξαγάγει το 2010 σύμφωνα 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στις 3 Οκτωβρίου 2013 οι εφημερίδες Νova Μakedonija και 
Utrinski Vesnik δημοσίευσαν τα εξής: 

«Ούτε την επόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί απογραφή του πληθυσμού. Μή-
πως η κυβέρνηση φοβάται τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την απογραφή του 
πληθυσμού και των κατοικιών της χώρας, και ως εκ τούτου δεν έχει προγραμματίσει για 
το 2014 να διεξάγει τη στατιστική αυτή διαδικασία που σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου 
κάνουν κάθε 10 χρόνια; Η απογραφή θα δείξει αν ο αριθμός των ψηφοφόρων είναι πραγ-
ματικός, πόσοι είναι μετανάστες, πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό της φτώχειας, πόσοι είναι 
οι Αλβανοί και προς ποια κατεύθυνση κινούνται γεννήσεις. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
καλοί λόγοι για την αιτία που η πραγματοποίηση της απογραφής δημιουργεί κατάσταση 
πανικού. Πρώτον, γιατί θα επαναληφθούν οι εθνοτικές εντάσεις που συνέβησαν πριν δύο 
χρόνια και δεύτερον, ο φόβος ότι μπορεί να υπάρχει κάποια αλήθεια στα δεδομένα που 
ισχυρίζονται ότι η χώρα έχει 200, 300, ακόμα και 500 χιλιάδες κατοίκους λιγότερους από 
ό, τι νομίζουμε, πράγμα για το οποίο θα είναι ένοχα όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν κατά 
την τελευταία δεκαετία».

Την ίδια ημέρα η Νova Μakedonija προσέθεσε: «Μόνο το 20% των Μακεδόνων 
ανήκουν στη μεσαία τάξη. Οι οικονομολόγοι λένε ότι όλο και περισσότερο ο μακεδονικός 
πληθυσμός μειώνεται και η μεσαία τάξη γίνεται κατώτερη τάξη. Μόνο ένα μικρό μέρος 
της ανώτερης μεσαίας τάξης γίνεται ανώτερη».

Προκειμένου να κρύψει την αλήθεια και συνάμα να νοθεύσει το διάτρητο πο-
λίτευμα, το καθεστώς επιστρατεύει στις εκλογές τους φανατικούς Σλαβομακεδόνες 
της Διασποράς στους οποίους έδωσε δικαίωμα ψήφου ισοδύναμη προς 17 ψήφους των 
εντοπίων!... Και η χειραγωγουμένη Δικαιοσύνη ενέκρινε τη νοθεία. Οι εφημερίδες των 
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Σκοπίων, παρ’ ότι καθεστωτικές, έγραψαν στις 21.11.2012: «Τα Δικαστήρια θεώρησαν 
ότι συνάδει με το Σύνταγμα και δεν προκαλεί ανισότητα το γεγονός ότι οι βουλευτικές 
έδρες της Διασποράς μπορούν να κερδηθούν με περίπου 500 ψήφους, σε αντίθεση με τις 
περισσότερες από 8.000 ψήφους που χρειάζονται για κάθε έδρα του εσωτερικού στις έξι 
εκλογικές περιφέρειες».

Στο Κράτος των Σκοπίων, που ουδέποτε η βόρεια επικράτειά του βρέθηκε ανά 
τους αιώνες στη γεωγραφική Μακεδονία, ζουν, καλλιεργούν και δηλώνουν την εθνική 
ταυτότητά τους Αλβανοί Μακεδόνες, Βούλγαροι Μακεδόνες, Σέρβοι Μακεδόνες, Τούρ-
κοι Μακεδόνες, Ρομά Μακεδόνες, Βόσνιοι Μακεδόνες και Βλάχοι Μακεδόνες οι οποίοι 
ουδέποτε διανοήθηκαν ούτε δέχονται να ταυτισθούν με τους άλλους Μακεδόνες άλλου 
Γένους. Οι Βλάχοι γνωρίζουν τι είναι και επί αιώνες απέδειξαν τι είναι. Στις 5.9.2012 η 
Νova Μakedonija έγραψε: «Οι άλλες εθνικές κοινότητες απαγγέλουν τον εθνικό ύμνο του 
Κράτους και τον ύμνο της χώρας καταγωγής τους. Τα κόμματα των Αλβανών παραμένουν 
ακίνητα μόνο στον ύμνο της Αλβανίας».    

Οι μόνοι που από το 1943 μονοπωλούν το όνομα είναι Σλάβοι Μακεδόνες, οι 
οποίοι πλειοψηφούν ακόμη. Έφθασε, όμως, ο καιρός που ολοένα περισσότεροι συνει-
δητοποιούν ότι αυτό το μονοπώλιο προκαλεί εθνοτικές συγκρούσεις στο εσωτερικό και 
επικίνδυνες εντάσεις με όλους τους γείτονες στο εξωτερικό, δαπανά άσκοπα όλες τις 
δυνάμεις της χώρας στο κυνήγι μιας χίμαιρας και κλείνει όλους τους δρόμους προς την 
Ευρώπη και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Για να προχωρήσουν δεν μένει παρά μόνον να 
αυτοπροσδιορισθούν και αυτοί όπως όλοι οι Άλλοι Μακεδόνες. Δικαίωμά τους η όποια 
επιλογή πριν το όνομα Μακεδόνες. Η λύση είναι απλή. Την αποτυπώνει επί αιώνες η 
ζωντανή πραγματικότητα και την υπαγορεύει στους πιστούς του ΄Ηλιντεν η Διακήρυξη 
του Κρουσόβου. Ο άμεσος εθνικός αυτοπροσδιορισμός τους είναι ζήτημα ζωής γι’ αυ-
τούς και για το Κράτος τους. Ο Χρόνος λήγει.

Στις ατέρμονες διαπραγματεύσεις του με την Ελλάδα το σλαβικό καθεστώς επα-
ναλαμβάνει ότι δεν θέτει υπό διαπραγμάτευση «την ταυτότητα και τη γλώσσα». Όλα 
τα τεκμήρια φανερώνουν ότι δεν υπάρχει καμιά ενιαία εθνική ταυτότητα. Η πραγματι-
κότητα αποδεικνύει ότι υπάρχουν επίσης πολλές γλώσσες. Μαζί με την επίσημη σλα-
βομακεδονική γλώσσα, μυριάδες πολίτες των Σκοπίων μιλούν δημόσια πολλές άλλες 
γλώσσες όπως αλβανικά, τουρκικά, σερβικά, βλάχικα, ελληνικά και αμιγή βουλγάρικα. 
Οι τέσσερις πρώτες γλώσσες διδάσκονται σε σχολεία και μεταδίδονται από τα κρατικά 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Τα ελληνικά διδάσκονται σε πολλά φροντιστήρια. Η Utrinski 
Vesnik έγραψε στις 18.5.2013 ότι ο ηγέτης του συγκυβερνώντος αλβανικού κόμματος 
DUI Αλί Αχμέτι δήλωσε: «Η διαφορά με την Ελλάδα πρέπει επιτέλους να επιλυθεί. Το 
πρόβλημα δεν είναι το όνομα, αλλά η γλώσσα και η ταυτότητα. Εξάλλου στη Μακεδονία 
δεν ζουν μόνο Μακεδόνες». 
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Με πρόταση του DUI το 2008 καθιερώθηκε επίσημα μόνον σε τοπικό επίπεδο 
η αλβανική γλώσσα. Σήμερα έχει επιβληθεί και ως δεύτερη γλώσσα του Κράτους. 
Διδάσκεται σε χωριστά δημόσια σχολεία των Αλβανών και χρησιμοποιείται αποκλει-
στικά στο δημόσιο Αλβανικό Πανεπιστήμιο του Τετόβου. Στο Πανεπιστήμιο των Σκο-
πίων λειτουργεί έδρα Αλβανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Έχει καθιερωθεί ως εορτή 
του Κράτους «Οι Ημέρες της Αλβανικής Επιστήμης». Τα βήματα είναι γοργά και 
πυκνά. Οι Δήμοι Ντέμπαρ, Στρούγκας και Τετόβου στις ιστοσελίδες τους χρησιμοποι-
ούν μόνον τα αλβανικά. Άλλοι 11 Δήμοι τη χρησιμοποιούν παράλληλα με τη Σλαβι-
κή. Στις 26.6.2012 η κυβέρνηση εξέδωσε κρατικά έγγραφα στην αλβανική γλώσσα, 
ενώ διέθεσε 2 εκατομμύρια δηνάρια για να ανακαινισθεί το Μουσείο του Αλβανικού 
Αλφαβήτου στο Μοναστήρι. Στις 20.11.2012 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ιβανόφ 
επισκέφθηκε την έδρα της Αλβανικής Γλώσσας στη Φιλοσοφική Σχολή στα Σκόπια 
και έδωσε συγχαρητήρια για την Ημέρα του Αλβανικού Αλφαβήτου. Το 2013 ο Αλ-
βανός Υπουργός Αμύνης των Σκοπίων επέβαλε την παράλληλη χρήση της Αλβανικής 
στον Στρατό. Στις τρεις από τις τέσσερις εταιρείες τηλεπικοινωνιών οι υπάλληλοι επι-
κοινωνούν και στα αλβανικά, αλλά στην «Άλμπαφον» δεν μιλούν καθόλου σλαβικά. 
Στα δημόσια σχολεία των άλλων εθνοτήτων η Σλαβομακεδονική διδάσκεται μόνον 
από την τετάρτη τάξη και στις 10.7.2013 ο Γκρούεφσκι ανακοίνωσε ότι θα θεσπίσει 
την υποχρεωτική διδασκαλία της από την πρώτη τάξη. Χρειάζεται, όμως, νόμος τον 
οποίον το DUI απορρίπτει.

Το καθεστώς εξέδωσε, μέσω της Ακαδημίας Επιστημών, τη «Μακεδονική Εγκυ-
κλοπαίδεια» το 2012, αλλά την απέρριψαν οι Αλβανοί. Οι Πρόεδροι της Ακαδημίας 
Τιράνων και Σκοπίων συναντώνται επανειλημμένα για να καταλήξουν σε συμβιβασμό 
αλλά διαφωνούν. Στις 5.9.2013 ο Πρόεδρος της Αλβανικής Ακαδημίας Επιστημών 
Μουζαφέρ Κορκούτι δηλώνει στην «Γκαζέτα Σκιπτάρε» («Αλβανική Εφημερίδα») ότι 

Η «Μακεδονική Εγκυκλοπαίδεια»
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θα εκδώσει στα αγγλικά την Εγκυκλοπαίδεια που «θα είναι μια απάντηση στα διαστρε-
βλωμένα ιστορικά γεγονότα της αντίστοιχης Εγκυκλοπαίδειας της Μακεδονίας».

Γίνεται φανερό ότι το νεαρό Κράτος δεν θα αντιμετώπιζε τέτοιες αντιφάσεις και 
φυγόκεντρες τάσεις αν εξαρχής είχε οργανωθεί σε ένα σύγχρονο πολυεθνικό και δημο-
κρατικό Κράτος σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Πράττει το αντίθετο.
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Ο «Μακεδονισμός» και το νέο Κράτος του είχε τη δυνατότητα να διαμορφω-
θεί επειδή από το 1944 έως το 1990 επικρατούσε ένα ολοκληρωτικό κομμουνιστικό 
καθεστώς στους κόλπους της Γιουγκοσλαβίας η οποία ήταν η ισχυρότερη δύναμη στα 
Βαλκάνια και χρησιμοποιούσε το ομόσπονδο κρατίδιό της και το ιδεολόγημά του για 
να επεκταθεί στα μακεδονικά εδάφη της Ελλάδος και της Βουλγαρίας και να κηδεμο-
νεύσει τόσο την Αλβανία όσο και τους πολυπληθείς πληθυσμούς των Αλβανών στη 
γιουγκοσλαβική επικράτεια –Κόσοβο, Σκόπια, Μαυροβούνιο και Σερβία. Μετά τη διά-
λυση της Γιουγκοσλαβίας και την ανακήρυξη των Σκοπίων σε ανεξάρτητο Κράτος με 
την ψευδωνυμία Μακεδονία, ο «Μακεδονισμός» λειτουργεί πια ως ωρολογιακή βόμβα 
στα θεμέλιά του και στα Βαλκάνια. Τα Σκόπια διατηρούν τον κληρονομικό επεκτατικό 
στόχο του ιδεολογήματός τους αλλά δεν έχουν καμιά δύναμη να τον επιβάλουν. Ταυ-
τόχρονα, όμως, ο «Μακεδονισμός» αποτελεί απαραίτητο ιδεολόγημα για να ευσταθεί 
και να αυτό-επιβεβαιώνεται το σλαβικό μέρος του πληθυσμού του το οποίο έτσι, όμως, 
συγκρούεται αέναα με τις άλλες υπαρκτές εθνότητες του Κράτους. Γι’ αυτό, τα τελευ-

Δεκέμβριος 2012: Συμπλοκές βουλευτών μέσα στη 
Βουλή όπου εισέβαλαν αστυνομικές δυνάμεις και 
εξέβαλαν βίαια τους βουλευτές της Αντιπολίτευσης 
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ταία 22 χρόνια το καθεστώς των Σκοπίων παραμένει ολοκληρωτικό υπό διάτρητο δη-
μοκρατικό μανδύα.

Οι δημοκρατικοί θεσμοί, το Κοινοβούλιο, η ελευθερία του Τύπου, η Δικαιοσύνη 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα χειραγωγούνται βάναυσα από το αυταρχικό καθεστώς. 
Με κυβερνητική εντολή τον Δεκέμβριο 2012 αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στη 
Βουλή και εξέβαλαν βίαια τους βουλευτές της Αντιπολίτευσης. 

Τους επόμενους πέντε μήνες η Αξιωματική Αντιπολίτευση απείχε από τις εργασίες της 
Βουλής. Ειδικοί απεσταλμένοι της Ε.Ε. επενέβησαν και προσπάθησαν μάταια να εξομαλύ-
νουν την πρωτοφανή ανωμαλία. Το Σοσιαλιστικό κόμμα επανήλθε μόνον όταν έγινε δεκτό το 
αίτημά του να διεξαχθούν τοπικές εκλογές στις οποίες, όμως, ηττήθηκε. Τα κόμματα συμφώ-
νησαν να συγκροτήσουν διακομματική επιτροπή η οποία από τότε ερευνά την εισβολή της 
Αστυνομίας αλλά, μετά από έξι μήνες, δεν κατέληξε σε πόρισμα έως τον Νοέμβριο 2013.

Οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν την Κυριακή 1 Ιουνίου 2008 και ανέδει-
ξαν πάλι Πρωθυπουργό τον Νίκολα Γκρούεφσκι. Μια εβδομάδα ενωρίτερα, στις 23 
Απριλίου 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την έκθεση 
προόδου των Σκοπίων και ένα σχετικό Ψήφισμα που αναφέρει τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της δημόσιας 
τηλεόρασης από τα κυβερνητικά όργανα και να αποσοβηθεί η έγερση εμποδίων από την 
κυβέρνηση σε άλλα μέσα ενημέρωσης … Η μονόπλευρη υποστήριξη ορισμένων ενημερω-
τικών προϊόντων υπό τη μορφή κυβερνητικών εκστρατειών και διαφημίσεων είναι επι-
βλαβής για άλλα μέσα ενημέρωσης που τηρούν κριτική τάση απέναντι στην κυβέρνηση.

»Ελπίζει ότι ο κυβερνών συνασπισμός θα εξασφαλίσει δίκαιες και δημοκρατικές 
εκλογές και ότι θα διατηρηθούν όλες οι διατάξεις του εκλογικού νόμου, μαζί και το άρθρο 
27 για τον διορισμό του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

»Προτρέπει τις αρχές να καταπολεμήσουν, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Ε., την 
αναζωπυρωμένη ρητορική μίσους κατά γειτονικών Κρατών, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης».

Η κυβέρνηση των Σκοπίων συνεχίζει απτόητη να κουρελιάζει κάθε μέρα λέξη 
προς λέξη όλα όσα ανωτέρω επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 12 Ιουλίου 2007 ο Βούλγαρος ευρω-
βουλευτής Ντιμίταρ Στογιάνοφ έγραφε: «Η Μακεδονία έχει πέσει θύμα διεθνούς συνω-
μοσίας. Τη χώρα κυβερνά μια ολιγάριθμη δικτατορία εμπόρων ναρκωτικών».

Ανάλογη είναι η κατάσταση στα Μ.Μ.Ε. Τον Οκτώβριο 2010 η διεθνής οργά-
νωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσε: «Οι δημοσιογράφοι στην Γκάνα, την 
Τανζανία και την Ουρουγουάη είναι πιο ελεύθεροι και ασφαλείς από τους δημοσιογρά-
φους της Μακεδονίας». Μετά από έναν μήνα συνελήφθησαν 15 δημοσιογράφοι και ο 
εκδότης Βέλιγια Ράμκοφσκι κατηγορούμενοι για μαύρο χρήμα. Το έγκλημά τους ήταν 
ότι αντιπολιτεύονταν το καθεστώς. Ο Ράμκοφσκι καταδικάσθηκε σε 15 χρόνια, ενώ δη-
μεύθηκαν ο τηλεοπτικός σταθμός του και οι τρεις εφημερίδες του –η μια αλβανόφωνη. 
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Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Vreme, 
25-26.12.2010, με τη σύλληψη του 
ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Α1 
Βέλιγια Ράμκοφσκι

Στις 2.5.2013 οι εφημερίδες των 
Σκοπίων ομολόγησαν: «Η Μακεδονία 
έπεσε 22 θέσεις ως προς την ελευθερία 
των Μέσων Ενημέρωσης. Από το 2006, 
που ψηφίστηκε πρώτη φορά, ο εκλογι-
κός κώδικας έχει μετατραπεί 10 φορές 
και ακόμη δεν έχει βρεθεί ο τρόπος 
να αποφεύγεται η σύνδεση πολιτικών 
συμφερόντων με τα Μ.Μ.Ε. Δυστυχώς 
όμως η διαφθορά στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης και η μονόπλευρη θέση 
τους απέναντι σε πολιτικούς σχηματι-
σμούς είναι καθεστώς».

Ο δημοσιογράφος Νίκολα Μλα-
ντένοφ, κριτικός απέναντι στο καθε-
στώς, δημοσίευσε στο περιοδικό του 
Focus τον κατάλογο των καθεστωτικών 
στελεχών που έχουν «μαύρες» καταθέ-
σεις στις Τράπεζες της Ελβετίας προ-
καλώντας σάλο στον Λαό και αμήχανη 
οργή στον Πρωθυπουργό. Στις 28 Μαρ-
τίου 2013 ο Μλαντένοφ σκοτώθηκε σε 
ύποπτο αυτοκινητιστικό δυστύχημα. 
Τις πραγματικές συνθήκες του θανάτου 
του άρχισε να ερευνά επίμονα ο συνά-
δελφός του Τόμισλαβ Κεζάροφσκι.

Τον Οκτώβριο 2013 ο Τόμισλαβ 
Κεζάροφσκι καταδικάσθηκε σε φυ-
λάκιση 4,5 χρόνων με ασύστατο κα-
τηγορητήριο. Το Παρατηρητήριο του 
Ελσίνκι για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Νίκολα Μλαντένοφ
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ανακοίνωσε ότι «η ελευθερία της έκφρασης απειλείται σοβαρά στη Μακεδονία». Την 
απόφαση καταδίκασαν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και οι Βρυξέλλες.

Τόμισλαβ Κεζάροφσκι

Μάταια οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις καλούν δημόσια το καθεστώς να προσαρμοσθεί στις θεμελιώδεις αξίες 
ενός στοιχειώδους, έστω, Κράτους. 

Νίκολα Γκρούεφσκι και Χίλαρι Κλίντον

Στις 16 Φεβρουαρίου 2011 ο Πρωθυπουργός Γκρούεφσκι καλείται στην Ουάσι-
γκτον μπροστά στον Αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν και στην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι 
Κλίντον. Η Κλίντον δηλώνει δημόσια: «Ανησυχούμε για την ανάμειξη της κυβέρνησης 



6. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΠΩΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 89

στη Δικαιοσύνη, για την ελευθερία του 
Τύπου και τις ενδοεθνοτικές σχέσεις». 
Στα Σκόπια δημοσιεύεται και δεν δια-
ψεύδεται ότι η Χίλαρι Κλίντον είπε στον 
Γκρούεφσκι: «Το πρόβλημα της ονομα-
σίας είναι δικό σας πρόβλημα και εσείς 
πρέπει να το λύσετε με την Ελλάδα. Τα 
προβλήματά σας είναι πολύ σοβαρότερα 
από την ονομασία. Απειλείται η σταθερό-
τητα του Κράτους σας και της περιοχής 
σας, ενώ δεν λειτουργεί Κράτος Δικαίου.  
Για να αντιμετωπίσετε το υπαρξιακό πρό-
βλημά σας, πρέπει να προσαρμοσθείτε  
και να ενταχθείτε στο ΝΑΤΟ και στην 
Ε.Ε. Αλλά προϋπόθεση είναι ο συμβιβα-
σμός σας με την Ελλάδα». 

Το 2011 επακολουθεί μέσα στα Σκόπια καταιγισμός δηλώσεων από τους εκπρο-
σώπους της Δύσης. Ενδεικτικά:

Τόμας Κάντριμαν, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ: «Είναι άμεση ανάγκη να 
λάβετε επείγοντα μέτρα για την ελευθερία του Τύπου, την πάταξη της διαφθοράς και την 
ειρήνη μεταξύ των εθνοτήτων σας. Η συμφωνία με την Ελλάδα είναι προϋπόθεση για να 
ενταχθείτε στο ΝΑΤΟ». 

Έρβαν Φουέρε, πρεσβευτής της Ε.Ε: «Χωρίς την αποκομματικοποίηση της Δημό-
σιας Διοίκησης δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να ενταχθείτε στην Ευρώπη».

Κνοτς, πρέσβειρα της Γερμανίας: «Εκφράζουμε τη γενικότερη ανησυχία μας για 
την κατάσταση στη Μακεδονία». 

Πρεσβευτές της Ολλανδίας και της Ουγγαρίας: «Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τη Δη-
μοκρατία στη Μακεδονία». 

Στις 29.7.2012 το αλβανικό κόμμα DPA κατήγγειλε: «Οι Αλβανοί υφίστανται δια-
κρίσεις και στερούνται των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στα χωριά τους αντιμε-
τωπίζουν έλλειψη των βασικών συνθηκών διαβίωσης, έλλειψη πόσιμου νερού, δρόμων, 
σχολείων, νοσοκομείων».

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Vreme, 18.2.2011. 
«Οι κριτικές από την Ουάσιγκτον πάνε χαμένες 
στον Γκρούεφσκι. Ο Πρωθυπουργός αποσιωπά 
την ανησυχία των Η.Π.Α. για την ελευθερία των 

Μ.Μ.Ε.»
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Την κατάσταση επισημαίνει μάταια η Ε.Ε. σε όλες τις εκθέσεις της για την έντα-
ξη των Σκοπίων έως τώρα. Στις 17.10.2013 η Νova Μakedonija δημοσίευσε:

«Στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της Μακεδονίας 
ασκήθηκε σοβαρή κριτική για την κατάσταση στα μέσα ενημέρωσης, τη διοίκηση, τη δι-
καιοσύνη και τον δανεισμό της κυβέρνησης. Ο Στέφαν Φούλε, αρμόδιος Επίτροπος για τη 
Διεύρυνση, δήλωσε ότι η πολιτική κρίση στη Μακεδονία εμποδίζει τη χώρα να προωθήσει 
την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση». Και στις 29.10.2013 έγραφε: «Ο Richard Howitt, ει-
σηγητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μακεδονία, ανησυχεί για τα μέσα ενημέρωσης, το 
δικαστικό σώμα και τον πολιτικό διάλογο στη Μακεδονία. Δήλωσε πως η απονομή Δικαι-
οσύνης στη Μακεδονία δεν υπήρξε επιλεκτική μόνο στις περιπτώσεις των Κεζάροφσκι και 
Σίποβιτς, αφήνοντας σαφές υπονοούμενο για τη λειτουργία των δικαστικών οργάνων στη 
Μακεδονία. Τόνισε ότι η Μακεδονία δεν μπορεί να μείνει στη θέση που βρίσκεται σήμερα. 
Πρέπει να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα και να πάρει την πολυπόθητη ημερομηνία για 
την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξέδωσε χθες μια ολό-
κληρη λίστα ζητημάτων τα οποία θεωρεί ανησυχητικά για την κατάσταση στη Μακεδονία, 
προσθέτοντας ότι εάν δεν γίνει κάτι τους επόμενους δύο μήνες, αναπόφευκτα η κατάσταση 
αυτή θα αντανακλάται στην έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χώρα 
μας».

Ο «Μακεδονισμός» είναι ο απόλυτος αυτεγκλωβισμός. Αυτό αποδεικνύουν όλα 
τα αδιάσειστα τεκμήρια που δημοσιεύονται στην παρούσα μικρή μονογραφία και σε 
πολλές επιστημονικές μελέτες της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, τα Βαλκάνια αναδείχθη-
καν σε κρίσιμο γεωπολιτικό χώρο Δύσης-Ανατολής. Προκειμένου να ελέγξει άμεσα τον 
χώρο η Δύση συνέβαλε αποφασιστικά στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και συνέδραμε 
δραστικά ώστε πάνω στα σπαράγματά της να ανακηρυχθούν επτά ανεξάρτητα Κράτη: 
Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Σκόπια. 
Άμεσα προτεκτοράτα είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο. Έμμεσα το Μαυρο-
βούνιο και τα Σκόπια. Τα τέσσερα δυτικά προτεκτοράτα είναι θνησιγενή με ισχυρότατες 
φυγόκεντρες δυνάμεις στο εσωτερικό τους και η επιβίωσή τους εξαρτάται άμεσα από 
τη Δύση. Η Σλοβενία και η Κροατία είναι οι πιο προηγμένες όλων διότι αποτελούσαν 
γερμανικές επαρχίες της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Μόνον αυτές έχουν ενταχθεί 
στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ που, μέσω των υπερεθνικών θεσμών τους, τις ελέγχουν.

Η Σερβία, ακρωτηριασμένη ήδη εδαφικά και με νωπές ακόμη τις βαριές πληγές 
των νατοϊκών βομβαρδισμών, εξαρτάται από την ένταξή της στην Ε.Ε. η οποία έτσι τη 
χειραγωγεί ώστε, συν τοις άλλοις, να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου.

Τα Σκόπια αναμένουν στο ακουστικό τους τη ζωτική ένταξή τους σε Ε.Ε. και 
ΝΑΤΟ η οποία, όμως, προϋποθέτει συμβιβαστική συμφωνία με την Ελλάδα και ταυτό-
χρονα ριζική εξυγίανση του σλαβικού καθεστώτος.

Στα λοιπά Βαλκάνια η Αλβανία έχει ενταχθεί στο ΝΑΤΟ˙ η Ρουμανία και η 
Βουλγαρία είναι ήδη μέλη του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. και οι φτωχότερες των 28 μελών.

Με εξαίρεση τη Σλοβενία όλες τις βαλκανικές χώρες χαρακτηρίζουν ισχυρές 
εθνικές μειονότητες, αμοιβαίες εδαφικές διεκδικήσεις, οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά, 
υποτυπώδεις θεσμοί και ρευστότητα. Την κατάσταση απέγραψε με στοιχεία η Ε.Μ.Σ. 
μέχρι το 20101.

Μουσουλμάνοι είναι το 75% του πληθυσμού στην Αλβανία, το 37,1% στη Βο-
σνία, το 12,5% στη Βουλγαρία, το 88% στο Κόσοβο, το 17,7% στο Μαυροβούνιο, 
το 4,5% στη Σερβία και το 34% στα Σκόπια. Ωστόσο, οι απογραφές είναι συνήθως 
πλαστές για να ευνοούν το κυρίαρχο Έθνος. Ισχυρή μειονότητα Ούγγρων πλειοψηφεί 
στην Τρανσυλβανία της Ρουμανίας και στη Βοϊβοντίνα της Σερβίας. Οι Αλβανοί απο-

1.  Ν. Ι. Μέρτζος, Βαθύ βαρομετρικό στα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη, Ε.Μ.Σ., 2011.
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τελούν (25,3%) συνιστώσα στα Σκόπια και δυναμική μειονότητα στο Μαυροβούνιο και 
στη Σερβία. Οι Σέρβοι ελέγχουν έναν βόρειο θύλακα στο Κόσοβο, ενώ συγκυβερνούν 
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη η οποία αποτελεί χαλαρή συνομοσπονδία της τοπικής Σερβικής 
Δημοκρατίας και της ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Βοσνίων - Κροατών. Σε συνολικό 
πληθυσμό 3.880.000 το 48% είναι Βόσνιοι Μουσουλμάνοι, το 37,1% Σέρβοι Ορθόδο-
ξοι και το 14,3% Κροάτες Καθολικοί. 

Στη Βουλγαρία οι Τούρκοι αποτελούν επίσημα το 8% σε πληθυσμό  7.038.000, 
αλλά μάλλον είναι περισσότεροι. Το τουρκικό κόμμα ψηφίζεται επίσης από την πλει-
οψηφία των άλλων Μουσουλμάνων που αποτελούν το 7,5% του πληθυσμού. Σε όλες 
τις εκλογές αναδεικνύεται σταθερά τρίτο κόμμα της Βουλής και αναγκαίος εταίρος των 
βουλγαρικών κυβερνήσεων μέχρι το 2013, με ένα διάλειμμα 7 ετών. Η χώρα είναι μέλος 
του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. αλλά, πέραν των άλλων σοβαρών εγγενών ελαττωμάτων του, αδυ-
νατεί να σταθεροποιηθεί. Μαζικές διαδηλώσεις την Άνοιξη 2013 ανέτρεψαν την κεντρο-
δεξιά κυβέρνηση αλλά στις εκλογές της 12ης Μαΐου 2013 το μεγαλύτερο τμήμα του Λαού 
δεν εκπροσωπείται στη Βουλή. Η αποχή ανήλθε στο 49% των εκλογέων και το 24,35% 
των εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν μικρά κόμματα που δεν εισήλθαν στη Βουλή διότι δεν 
συγκέντρωσαν το όριο του 4%. Σχηματίσθηκε κυβέρνηση τεχνοκρατών η οποία στηρίζε-
ται στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, στο τουρκικό και, χαρακτηριστικά, στο σφοδρά αντιτουρ-
κικό εθνικιστικό Ατάκα. Παρά τις εκλογές, από τον Ιούνιο μέχρι και τον Νοέμβριο 2013 
μαζικές διαδηλώσεις συγκροτούνται κάθε μέρα ζητώντας να παραιτηθεί η κυβέρνηση.

Μαζικές διαδηλώσεις συγκροτούνται στη Σό-
φια από τον Ιούνιο μέχρι και τον Νοέμβριο 
2013 ζητώντας να παραιτηθεί η κυβέρνηση
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Αυτή η Βαλκανική Ζώνη έχει εξαιρετική στρατηγική σημασία διότι άγει κατ’ 
ευθείαν από την Αδριατική στη Μαύρη Θάλασσα και, από εκεί, παρακάμπτοντας την 
πάντα αμφίβολη Τουρκία, οδηγεί στην Κασπία και στην Υπερκαυκασία, δηλαδή στους 
υδρογονάνθρακες και στον στρατηγικό στροφέα της Ευρασίας. Είναι ο συντομότερος 
δρόμος για στρατιωτική επέμβαση τον οποίο επίσης πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθή-
σουν οι ενεργειακοί αγωγοί από την Ανατολή προς την Ευρώπη για τους οποίους αναμε-
τρώνται δεινά Δύση - Ρωσία. Την ασφάλεια και την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης 
ηγεμονεύουν, βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις αδριατικές ακτές της Βοσνίας και της Αλβανίας καθώς επίσης στις παρευξεί-
νιες ακτές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας έχουν εγκατασταθεί οι ισχυρότερες αμερι-
κανικές στρατιωτικές βάσεις που διασφαλίζουν τη συντομότερη οδό προς τα πετρέλαια 
της Κασπίας και τη διέλευση των ενεργειακών αγωγών από την Ανατολή στην Ευρώπη. 
Στο Κοσσυφοπέδιο, στα σύνορα με τα Σκόπια, λειτουργεί η γιγαντιαία αμερικανική 
στρατιωτική βάση Camp Bondsteel, το μόνο ανθρώπινο κτίσμα που είναι ορατό από τη 
Σελήνη μαζί με το Σινικό Τείχος.

Η γιγαντιαία αμερικανική στρατιωτική βάση Camp Bondsteel στο Κοσσυφοπέδιο

Στην πόλη των Σκοπίων οι Αμερικανοί ανήγειραν τη μεγαλύτερη, σε ευρωπαϊκό 
έδαφος, τεθωρακισμένη βάση ηλεκτρονικής κατασκοπείας και παρεμβολών την οποία 
επονομάζουν «Πρεσβεία» και διαθέτει 3.000 άτομα δήθεν «διπλωμάτες» μια κι εκεί όλα 
κυκλοφορούν με καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. 

Οι Αμερικανοί στοχεύουν να εξαρτήσουν ενεργειακά πλήρως την Ευρώπη από 
τις  πετρελαϊκές εταιρείες τους και να περιορίσουν την τροφοδοσία της Ευρώπης με το 
φυσικό αέριο της Ρωσίας ώστε να εξουδετερώσουν αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημά 
της. Ήδη ο ρωσικός πετρελαιαγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρουπόλεως ματαιώθηκε. 
Ωστόσο, κατασκευάζεται πλέον στη Βουλγαρία και στη Σερβία ο ρωσικός αγωγός φυ-
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σικού αερίου South Stream προς την Ευρώπη. Επίσης τα Σκόπια, σε μια επίδειξη αυ-
τοκτονικού εκβιασμού, εξήγγειλαν συμφωνία με τη Ρωσία για την εγκατάσταση του 
South Stream. Ανταγωνιζόμενοι τους Ρώσους οι Αμερικανοί είχαν σχεδιάσει τον αγωγό 
Nabucco μέσω Βουλγαρίας. 

Χάρτης αγωγών φυσικού αερίου

Ωστόσο, οι σεισμικές εξελίξεις στις χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης 
Ανατολής, μετά τις ανιστόρητες παροτρύνσεις και επεμβάσεις των Δυτικών στην περι-
οχή, θέτουν εκτός ελέγχου τις εκεί παραδοσιακές πετρελαϊκές πηγές. Μοναδικός πλέον 
ενεργειακός κόμβος και στρατιωτικός διάδρομος ασφαλείας στον Νότο μένει η Βαλκα-
νική Ζώνη. Ζωτικό υπογάστριο αυτής για την ασφάλειά της και τον ταχύ εφοδιασμό της 
είναι η ελληνική Μακεδονία με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Γι’ αυτό η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ 
στηρίζουν πλέον αποφασιστικά τη χρεοκοπημένη Ελλάδα, υποστηρίζουν τις ελληνικές 
θέσεις στο Μακεδονικό και χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία με πρωτοφανείς μά-
ζες δισεκατομμυρίων ευρώ. Τη στρατηγική αυτή επιλογή σηματοδότησε τον Ιούνιο 2013 

Το τεράστιο κτίριο της αμερικανικής Πρεσβείας στα Σκόπια
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η απόφαση των Δυτικών να εγκαταλειφθεί ο αγωγός Nabucco και αντ’ αυτού να διασχίσει 
την ελληνική Μακεδονία και Θράκη ο αγωγός δυτικών συμφερόντων TAP, Trans Adriatic 
Pipeline, που θα μεταφέρει στην Ευρώπη φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρ-
κίας - Ελλάδος - Αλβανίας -Αδριατικής - Ιταλίας. Ο ΤΑΡ μειώνει δραστικά την εξάρτηση 
της Ευρώπης και των Βαλκανίων από τη Ρωσία. Επί πλέον το ελληνικό τμήμα του αγωγού 
εξακτινώνεται στα Βαλκάνια όπου καθιστά κεντρικό ενεργειακό παίκτη την Ελλάδα. 

Παρά τη δεινή κρίση της η Ελλάδα παραμένει το σταθερότερο, το ομοιογενέστε-
ρο και μακράν το πιο ευρωπαϊκό Κράτος των Βαλκανίων ανέκαθεν φιλικό. Επί πλέον 
είναι ανοικτή στις θάλασσες και υποβαστάζει τη Βαλκανική Ζώνη. Κορυφαίος χώρος 
αυτής της γεωοπολιτικής είναι η ελληνική Μακεδονία. Γι’ αυτό προ πάντων έχει αντι-
στραφεί πλήρως η αμερικανική πολιτική στο σύγχρονο Μακεδονικό Ζήτημα. 

Αντίθετα προς την Ευρώπη, τα Σκόπια αποτελούσαν κεντρική επιλογή της αμε-
ρικανικής πολιτικής έως το έτος 2010. Το 2002, παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις του, ο 
Λευκός Οίκος αναγνώρισε τα Σκόπια με την ψευδωνυμία Μακεδονία και το 2008 πίεσε 
ασφυκτικά την Ελλάδα να αποδεχθεί την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Αισθανόμενο σε αμά-
χητη θέση ισχύος το καθεστώς του «Μακεδονισμού» ξεσάλωσε κυριολεκτικά.

Πέραν από τα στρατηγικά συμφέροντα της Ουάσιγκτον, έστω νομιζόμενα, υπήρ-
χαν και πρόδηλα οικονομικά συμφέροντα στην τότε αμερικανική κυβέρνηση Μπους. 
Προκειμένου να παρακάμψει τον ρωσικό αγωγό South Stream, η Ουάσιγκτον είχε σχε-
διάσει μεταξύ Ανατολής - Δύσης τον αγωγό ΑΜΒΟ με κεντρικό κόμβο τα Σκόπια.

Ο Νίκολα Γκρούεφσκι παρουσιάζει τον σχεδιαζόμενο τότε αμερικανικό αγωγό

Ο αγωγός ΑΜΒΟ ανήκε στις αμερικανικές εταιρείες Exon και Chevron και την κα-
τασκευή του είχε αναλάβει η αμερικανική εταιρεία Ηallibarton. Με αυτές τις τρεις εταιρείες 
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συνδέονταν οι τότε υπουργοί Εξωτερικών Κοντολίζα Ράις, Εσωτερικών Γκέιλ Νόρτον και 
Αμύνης Ντόναλντ Ράμσφελντ καθώς επίσης ο πανίσχυρος Αντιπρόεδρος Ντικ Τσένεϊ. 

Παρά την πρωτοφανή ήττα της στο Συμβούλιο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκου-
ρέστι το 2008, η αμερικανική πολιτική συνέχιζε να υποστηρίζει αναφανδόν τα Σκόπια 
αδιαφορώντας ότι μεταξύ των άλλων εξάπτει τον εθνικισμό και τον νεποτισμό.

Τον Απρίλιο του 2010 το περιοδικό STATE, επίσημο όργανο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
αφιέρωσε το εξώφυλλό του και το κεντρικό του θέμα στα Σκόπια. Τίτλοι: Μακεδονία, το μαρ-
γαριτάρι των Βαλκανίων και Σκόπια, η Αρχαία Μακεδονία δημιουργεί τη σύγχρονη Δημοκρατία. 
Συντάκτρια η Stephanie Rowlands, υπάλληλος της αμερικανικής Πρεσβείας στα Σκόπια.

Αρχές του 2011 η Ουάσιγκτον μετεστράφη πλήρως υπέρ των ελληνικών θέ-
σεων. Είχαν προηγηθεί στα Σκόπια άγριες συγκρούσεις με τους Αλβανούς, συλλήψεις 
δημοσιογράφων, φίμωση της Αντιπολίτευσης, χειραγώγηση της Δικαιοσύνης κ.ά. Πρό-
εδρος είχε εκλεγεί ο Δημοκρατικός Μπαράκ Ομπάμα διαδεχόμενος τον Ρεπουμπλικάνο 
Τζωρτζ Μπους τον νεότερο.  

Μετά την επεισοδιακή συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό Γκρούεφσκι στην 
Ουάσιγκτον στις 16 Φεβρουαρίου 2011, η Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι 
Κλίντον επισκέπτεται επίσημα την Αθήνα στις 18 Ιουλίου 2011. Σε συνέντευξή της με 
τον Αλέξη Παπαχελά στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ δηλώνει:

«Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα Σκόπια και την 
Αθήνα. Η κυβέρνηση στα Σκόπια πρέπει να ξέρει ότι δεν δύναται να προσχωρήσει στην 
Ε.Ε. μέχρι να λυθεί το ζήτημα του ονόματος». 
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Η αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον σε συνέντευξη 
που παραχώρησε σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό κατά την επίσημη 

επίσκεψή της στην Αθήνα στις 18 Ιουλίου 2011

Η αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλιντον συναντάται με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας Κάρολο Παπούλια και τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου στην Αθήνα στις 18 Ιουλίου 2011

Στις 22 Ιουλίου 2011 οι Ρεπουμπλικάνοι, έως πρόσφατα θερμοί υπερασπιστές των 
Σκοπίων, υποβάλλουν νομοσχέδιο βάσει του οποίου η αμερικανική οικονομική βοή- 
θεια προς τα Σκόπια εξαρτάται από τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα. 
Πρώτη φορά μετά το 2002 η χώρα αναφέρεται με την προσωρινή ονομασία ΠΓΔΜ. 

Χρειάσθηκαν είκοσι ολόκληρα χρόνια για να παραδεχθεί η Δύση ότι το Κράτος 
των Σκοπίων στηρίζεται σε μια πρόδηλη, αλλά καθολικά βιωμένη, σχιζοφρένεια η οποία 
αποσταθεροποιεί μοιραία αυτό το νεαρό ευάλωτο Κράτος και απειλεί ανοικτά τη γενική 
σταθερότητα στα Βαλκάνια. Μια τέτοια πολιτική άλλωστε είναι τελείως ασύμβατη με 
τις θεμελιώδεις γραπτές καταστατικές αρχές τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως, όπου τα Σκόπια επιθυμούν να ενταχθούν.

Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση Γκρούεφσκι αρνείται κάθε συμβιβασμό με την 
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Ελλάδα στις ατέρμονες διαπραγματεύσεις Αθηνών - Σκοπίων υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ. 

Ξαφνικά κεραυνός εν αιθρία. Τον Νοέμβριο 2013 η Γερμανίδα Καγκελάριος Άν-
γκελα Μέρκελ συναντάται απρόοπτα με τον διεθνή διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς. 

Νοέμβριος 2013, συνάντηση της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ με τον διε-
θνή διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς στο Βερολίνο

Πρώτη φορά η Γερμανία επεμβαίνει απ’ ευθείας στο Μακεδονικό και τώρα πια από 
θέση ισχύος σε μια Ελλάδα που η υπέρβαση της δεινής της κρίσης εξαρτάται απόλυτα από 
το Βερολίνο. Ωστόσο, η συνάντηση Μέρκελ - Νίμιτς δεν ήταν τόσο απρόοπτη –τουλά-
χιστον για την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Αντίθετα είχε προετοιμασθεί έγκαιρα.

Από 28 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2013 οι ειδικοί στο Μακεδονικό, επί κε-
φαλής 15 υποψηφίων διδακτόρων, Stefan Troebst, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της 
Λειψίας και αρχηγός της αποστολής, Matthias Middell, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
της Λειψίας και Αδαμάντιος Σκόρδος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, είχαν 
συναντήσεις για το Μακεδονικό Ζήτημα σε Θεσσαλονίκη, Σόφια και Σκόπια. Υπέβα-
λαν λεπτομερή έκθεση στη γερμανική κυβέρνηση της οποίας άτυπος αλλά ουσιαστικός 
σύμβουλος στο Μακεδονικό είναι ο καθηγητής Stefan Troebst. Η επιστημονική αυτή 
αποστολή ήταν επιφορτισμένη με το θέμα «Νέες θέσεις της Ευρώπης στο Μακεδονικό 
Ζήτημα» και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εκπό-
νησης Διδακτορικού (PhD Program) «Η Νέα Ευρώπη» που διοργάνωσε το Πανεπιστή-
μιο της Λειψίας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Προγράμματος είχαν αναρτηθεί ήδη 
στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Λειψίας: 

http://www.uni-leipzig.de/~ral/gchuman/veranstaltungen/sommerschule/
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Αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
Ενώ μια συντριπτική πλειοψηφία του ΝΑΤΟ και των κρατών μελών της Ε.Ε. χαιρε-

τίζουν την ένταξη της Μακεδονίας, το ελληνικό βέτο εξακολουθεί να υφίσταται. Βασίζεται 
από τη μία πλευρά σε μια σειρά αιτημάτων τα οποία η Μακεδονία έχει ήδη εκπληρώσει. 
Από την άλλη, η Αθήνα επιμένει ότι η Δημοκρατία της Μακεδονίας πρέπει να κάνει αλλα-
γές στο όνομα σε μια μορφή που δεν θα περιέχει κανένα στοιχείο του «Μακεδονικού», είτε 
πρόκειται για ουσιαστικό ή επίθετο. Έτσι, το αδιέξοδο του ονόματος εισέρχεται στην τρίτη 
δεκαετία του […] Παράλληλα, η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή έγινε περισσότερο 
ασταθής με το πέρασμα των ετών. Το 2001, η ΠΓΔΜ ήταν στο χείλος του πολέμου μεταξύ 
Αλβανών ανταρτών και του Στρατού της Μακεδονίας, ο οποίος σταμάτησε μόνο με άμεση 
και μαζική διεθνή επέμβαση. Το Μαυροβούνιο αποσχίστηκε από τη Σερβία το 2006. Η 
σύγκρουση μεταξύ των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας και του UCK το 1998 και 1999 
οδήγησε τελικά στην εμφάνιση του Κοσσυφοπεδίου, ενός δεύτερου αλβανικού Κράτους 
το 2008. Πολιτικές ελίτ αποπροσανατόλισαν σε βάθος χρόνου τις αιτήσεις της Αλβανίας 
για «Μία Μεγάλη Αλβανία» που θα αποτελείται από την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο, τη 
Δυτική Μακεδονία, τη Νοτιοανατολική Σερβία και το Ανατολικό Μαυροβούνιο […]

Μολονότι είναι γεγονός ότι το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. δεν διαθέτουν νομικά κανένα μέσο για 
να ξεπεραστεί το ελληνικό βέτο κατά της ένταξης της Μακεδονίας, είναι δύσκολο να κατανοή-
σουμε γιατί είναι και πολιτικά παθητικοί […] Παραδόξως, μέχρι στιγμής οι Βρυξέλλες απέφυ-
γαν να χρησιμοποιήσουν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας ώστε να ασκήσουν 
πολιτική πίεση στην Αθήνα για το Μακεδονικό Ζήτημα […] Η Μακεδονία διαρκώς απομονώ-
νεται με αποτέλεσμα οι εντάσεις μεταξύ των εθνοτήτων να εντείνονται. Έτσι, μια αναζωπύρω-
ση του πολέμου στα Βαλκάνια αποτελεί  μια πραγματική απειλή για τη Νέα Ευρώπη.

Η γερμανική αποστολή συζήτησε δια μακρών με τον Πρόεδρο της Εταιρείας Μα-
κεδονικών Σπουδών στη Βιβλιοθήκη της επί παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της. 
Η συζήτηση έχει μαγνητοφωνηθεί εκατέρωθεν και έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών: http://www.ems.gr/to-makedoniko/dilosi-tis-e-m-s.html

2.10.2013, συνάντηση επιστημονικής αποστολής με τον Πρόεδρο της Ε.Μ.Σ. στο Κτίριο Διοίκησης της Εταιρείας
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Η Εταιρεία παρέδωσε στη γερμανική αποστολή σειρά επιστημονικών μελετών 
της όπου δημοσιεύονται για το Μακεδονικό σύγχρονα απόρρητα έγγραφα από τα Κρα-
τικά Αρχεία της Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας. Όταν ο καθηγητής Stefan Troebst 
ρώτησε τον Πρόεδρο γιατί δεν συνεργάζεται με τα Μακεδονικά Αρχεία των Σκοπίων 
ούτε αποκατάστησε ποτέ διάλογο, εκείνος του απάντησε:

«Τα Σκόπια μονοπωλούν το όνομα για να σας προκαλέσουν σκόπιμα σύγχυση και 
να συντηρούν βλακώδεις αλλά επικίνδυνες εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδος, 
της Βουλγαρίας και της Αλβανίας. Εδώ λειτουργεί η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 
από το 1939 πριν εφευρεθεί “μακεδονικό έθνος”. Βάσει του μονοπωλίου  νομίζετε, άρα-
γε, ότι είμαστε παράρτημα των Σκοπίων; Εγώ είμαι Έλληνας Μακεδόνας και δέκα γενεές 
Μακεδόνες πρόγονοί μου αναπαύονται σε τάφους υπό ελληνικούς μαιάνδρους στη γενέ-
τειρά μας Νέβεσκα –συστατικό στοιχείο του ΄Ηλιντεν, στα σύνορα με τα Σκόπια. Ζήσαμε 
μαζί αιώνες και γνωριζόμαστε άριστα. Ο Πρωθυπουργός Γκρούεφσκι είναι κοντοχωρια-
νός μου από την Αχλάδα Φλώρινας. Αν τον συναντούσα θα του έλεγα:

– Μπρε μπράτε, αδελφέ μου, Μακεδόνες είμαστε και οι δυο. Εγώ είμαι Έλληνας 
Μακεδόνας. Εσύ τι σόι Μακεδόνας είσαι; Γιατί μονοπωλείς το όνομά μας και κρύβεσαι;

Το πρόβλημα, κύριε καθηγητά μου, είναι το μονοπώλιο και ο φόβος τους. Τρέμουν 
να γίνει γνωστό ότι συνομιλούν με τον Πρόεδρο της Ε.Μ.Σ. γιατί στα Σκόπια θα ανακηρυ-
χθούν “προδότες”. Ανάλογες κατηγορίες από λαϊκιστές μπορεί αντίστοιχα να ακουστούν 
και στην Ελλάδα. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτε. Ιδού το βιβλίο μας με το οποίο τους κάλεσα 
δημόσια σε διάλογο αλλά τρία χρόνια σιωπούν. Αύριο πάτε στα Σκόπια. Πείτε τους ότι 
ζητώ διάλογο αμέσως. Αν τυχόν δεχθούν, που δεν θα δεχθούν, τηλεφωνήστε μου και αυ-
θημερόν θα βρίσκομαι εκεί, μέσα σε δυο ώρες».

Φυσικά, ο καθηγητής Stefan Troebst δεν τηλεφώνη-
σε ποτέ. Και είναι άγνωστο τι εισηγήθηκε στην Καγκελά-
ριό του. Βέβαιο, όμως, είναι ότι η Καγκελάριος Άνγκελα 
Μέρκελ συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αντώ-
νη Σαμαρά στο Βερολίνο την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 
2013 και οι θέσεις της στηρίζουν την Ελλάδα. Το αντελή-
φθησαν τα Σκόπια και πανικοβλήθηκαν. Τη συνάντηση 
του Βερολίνου κάλυψε στα Σκόπια η εφημερίδα Utirinski 
Vesnik στις 22.11.2013 με τον ολοσέλιδο τίτλο γενικής 
αγωνίας: Τι συζήτησαν Μέρκελ και Σαμαράς για το όνομα; 

Στην ανταπόκρισή της η εφημερίδα γράφει μεταξύ 
άλλων:

«Το βασικότερο θέμα των  συνομιλιών μεταξύ Βερο-
λίνου και Ελλάδας είναι η οικονομική κατάσταση της Ελλά-
δας και τα απρόσμενα θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με 

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας 
Utrinski Vesnik, με τίτλο Τι συζή-
τησαν Μέρκελ και Σαμαράς για 
το όνομα; 
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στενό συνεργάτη της Μέρκελ, η ίδια και ο Σαμαράς έχουν ήδη συζητήσει το θέμα της 
ονομασίας. Υπάρχει περίπτωση η Άνγκελα Μέρκελ και ο Αντώνης Σαμαράς να παρεκκλί-
νουν από τη σοβαρή συζήτηση για την ελληνική οικονομία προκειμένου να συζητήσουν 
πιθανές λύσεις για το όνομα; Ακόμη και αν συμβεί αυτό, δεν αναμένεται η ελληνική πλευ-
ρά να δώσει κάποια αισιόδοξη απάντηση. Αν και η Γερμανίδα Καγκελάριος, πριν από 
δύο εβδομάδες, συναντήθηκε με τον διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς, στέλνοντας έμμεσα 
το μήνυμα ότι η Γερμανία δεν αγνοεί το ζήτημα, ωστόσο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν 
περιμένει σήμερα στο Βερολίνο να ακούσει ή να αντιμετωπίσει τις γερμανικές πιέσεις για 
το πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Μακεδονίας».

Οι νόμοι της γεωπολιτικής παραμένουν αήττητοι. Η Ιστορία, επίσης.








