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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το Υπουργείο Εξωτερικών της
Δημοκρατίας της Σερβίας δημοσιεύουν πλήρη τα απόρρητα γιουγκοσλαβικά έγγραφα, τα οποία για πρώτη φορά φωτίζουν την πολιτική της Γιουγκοσλαβίας στο Μακεδονικό Ζήτημα κατά την περίοδο 1950-1967 και τα
επί μέρους θέματα που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελιγραδίου αντιμετώπισε στις σχέσεις της με την Ελλάδα, την Βουλγαρία και την τοπική
κυβέρνηση των Σκοπίων την ίδια εποχή με πυρήνα πάντοτε το Μακεδονικό.
Η σημασία της συνεργασίας μας είναι προφανής και εξαιρετική. Διότι
η Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία ήσαν και μέχρι το 1990 παρέμειναν σταθερά
αντιμέτωπες στο Μακεδονικό, το οποίο μάλιστα, σύμφωνα με την παγία
ελληνική εκτίμηση, δημιούργησε από το 1944 η Γιουγκοσλαβία με στόχο
την ενσωμάτωση της ελληνικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο
1944-1948 με μοχλό τον Εμφύλιο των Ελλήνων. Επομένως, με την ανά χείρας κοινή έκδοση ομιλούν οι αυθεντικοί πρωταγωνιστές του Μακεδονικού
και ομιλούν αυθεντικά μέσω των εγγράφων.
Με τίτλο Η Βουλγαρία και το Μακεδονικό. Πλήρη τα απόρρητα βουλγαρικά έγγραφα 1950-1967, προηγήθηκε εφέτος τον Απρίλιο ανάλογη κοινή
έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και των Κρατικών Αρχείων
Βουλγαρίας, την οποία ευθύς αμέσως συμπληρώνει, από την γιουγκοσλαβική πλευρά, η ανά χείρας έκδοση.
Ως γνωστόν, οι Έλληνες και οι Βούλγαροι, από το 1870 έως το 1943,
ανταγωνίσθηκαν μεταξύ τους πολύ σκληρά στη Μακεδονία και για τη Μακεδονία. Η Ιστορία του ενός Λαού στάζει το αίμα του άλλου Λαού. Επομένως, επί ένα περίπου αιώνα υπήρξαν οι αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές
του Μακεδονικού Ζητήματος μέχρι το 1943 οπότε εισήλθε στην σκηνή η
Γιουγκοσλαβία η οποία, με τις πρωτοβουλίες της, έδωσε άλλη διάσταση και
διαφορετικό περιεχόμενο, ακόμη και νέο Λαό, στο Μακεδονικό. Τα επόμενα πενήντα χρόνια οι σχέσεις και οι επιδιώξεις των τριών γειτονικών κρατών κατέστησαν αναπόφευκτα τριγωνικές διασταυρούμενες πάντοτε στον
γεωστρατηγικό χώρο της Μακεδονίας.
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Προκαλεί, λοιπόν, βαθειά ικανοποίηση το γεγονός ότι, για πρώτη φορά
στα χρονικά, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σερβία, σπονδυλική στήλη άλλοτε και ιστορική παρακαταθήκη της Γιουγκοσλαβίας σήμερα, ανοίγουν
παραγωγικό διάλογο, έστω τριγωνικό, για το Μακεδονικό Ζήτημα, μέσω
της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Αλληλοδιασταυρούμενος 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.
Η συνεργασία μας δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι τώρα πια οι τρεις
πρωταγωνιστές συμφωνούμε σε όλες τις πτυχές του Μακεδονικού. Κάθε
άλλο. Σημαίνει, όμως, ότι δεν έχουμε να κρύψουμε ούτε να φοβηθούμε τίποτε. Προπαντός σημαίνει ότι, στο κατώφλι της Τρίτης Χιλιετίας, στους
κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στους θεσμούς της Ατλαντικής
Συμμαχίας, οι Έλληνες, οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι, όπως ενωρίτερα οι
Γάλλοι και οι Γερμανοί, γυρίζουμε σελίδα στην Ιστορία και ενδέχεται να
συναποτελέσουμε έναν αποφασιστικό πυλώνα ασφαλείας, συνεργασίας και
ευημερίας στα πολύπαθα Βαλκάνια όπου το σχετικό ζωτικό έλλειμμα είναι
προφανές και δίπλα μας καλλιεργούνται επιθετικοί τυχοδιωκτισμοί και άνευ
αντικρίσματος εθνικισμοί, αυτόχρημα ανιστόρητοι και γελοίοι αλλά εξαιρετικά επικίνδυνοι για την περιοχή.
Γι’ αυτό μας διακατέχουν μεγάλες προσδοκίες. Προσδοκούμε, επίσης,
ότι θα επακολουθήσουν κι άλλα βήματα προς τα εμπρός τόσο μεταξύ μας
όσο και μεταξύ άλλων βαλκανικών Λαών. Μακάρι. Εμείς οι Έλληνες Μακεδόνες είμαστε ανοικτοί. Βάσιμη, τέλος, είναι η κοινή μας προσδοκία ότι η
ανά χείρας κοινή μας έκδοση, χωρίς ιδεοληψίες ούτε φοβίες, προσφέρει
πλούσια και ιδίως εγκυρότατα τεκμήρια προς περαιτέρω έρευνα, μελέτη,
αξιοποίηση, ακόμη και πολιτική ανάλυση από κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτούσιο το περιεχόμενό της διαχύθηκε ήδη στο Διαδίκτυο, δωρεά στην διεθνή
κοινότητα.
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας για την πρόθυμη και άνευ όρων
ολόπλευρη συνεργασία του. Θερμές ευχαριστίες, επίσης, στον ιστορικό
Κωνσταντίνο Κατσάνο, επιμελητή της εκδόσεως αυτής, και σε όλους τους
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λοιπούς επιστημονικούς συνεργάτες μας και Εταίρους μας συντελεστές αυτού του εμβληματικού, νομίζω, τόμου. Ευχαριστούμε, τέλος, τον εκδοτικό
οίκο Αφοί Κυριακίδη που αδαπάνως προσέφερε στην έκδοση αυτή τις άρτιες εγκαταστάσεις του και το πανελλαδικό του δίκτυο μοιραζόμενος μαζί
μας τα αντίτυπά της.
Νικόλαος Ι. Μέρτζος
Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2009
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Το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας, στην κατοχή
του οποίου βρίσκεται πλούσιο αρχειακό υλικό, με ιδιαίτερη ικανοποίηση
εξέτασε το αίτημα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη,
το οποίο προέκυψε από την επιθυμία να παρουσιασθούν τεκμηριωμένα οι
πολιτικές διεργασίες στα Βαλκάνια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ενώπιον των αναγνωστών βρίσκεται αναμφίβολα ένα πολύτιμο τεκμηριωμένο αποδεικτικό υλικό, το οποίο είναι καρπός έρευνας και συνεργασίας
ειδικών μελετητών και ερευνητών σχετικά με το ζήτημα των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει ένα μόνο τμήμα
των πολυαρίθμων εγγράφων, τα οποία αποκαλύπτουν τις περίπλοκες και
πολυσήμαντες διεργασίες στη διαμόρφωση της γιουγκοσλαβικής και ελληνικής πολιτικής σχετικά με το Μακεδονικό Ζήτημα.
Το ιστορικό και η γέννηση των επιμέρους διεργασιών στα Βαλκάνια
είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξέταση της τρέχουσας κατάστασης και
των πιθανών κατευθύνσεων για την άρση των παρεξηγήσεων· μέσω αυτών
ενισχύεται με τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα συνεργασίας και η καλύτερη
αμοιβαία κατανόηση που στηρίζεται σε κοινές πολιτισμικές και δημοκρατικές αξίες.
Εκκινώντας από αυτό το πλαίσιο αξιών, το Υπουργείο Εξωτερικών της
Δημοκρατίας της Σερβίας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι με
την προσπάθειά τους κατέστησαν δυνατή την παρουσίαση αυτών των εγγράφων στο ευρύτερο αναγνωριστικό κοινό και εκφράζει την πεποίθησή
του ότι η συνεργασία με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών θα είναι και
στο μέλλον πιο επιτυχής και περισσότερο γόνιμη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ζήτημα των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων κατά τη χρονική περίοδο που μεσολάβησε από την λήξη του Εμφυλίου Πολέμου μέχρι την επιβολή της Δικτατορίας στην Ελλάδα, αποτελεί ένα από τα λιγότερο μελετημένα θέματα της περιόδου. Οι μελέτες που εκπονήθηκαν μέχρι τώρα επικεντρώθηκαν στη διαδικασία της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας
και Γιουγκοσλαβίας, το 1950, καθώς και στη διπλωματική κρίση του 196062. Οι εν λόγω μελέτες εστίασαν στις συγκεκριμένες περιόδους των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων καθώς τόσο στη διάρκεια του 1950 όσο και
στη διάρκεια της κρίσης του 1960-62 το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η δημόσια διαπραγμάτευση του Μακεδονικού Ζητήματος. Πράγματι, οι δημόσιες δηλώσεις του αντιπροέδρου και υπουργού Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας Έντβαρντ Καρντέλι περί «μακεδονικής» μειονότητας περιέπλεξαν
την όλη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων. Έκτοτε οι ιθύνοντες των
δύο χωρών απέφευγαν να διασταυρώσουν τα ξίφη τους για το συγκεκριμένο
ζήτημα και η δημόσια αντιπαράθεση διεξαγόταν μέσω του Τύπου των δύο
χωρών και κυρίως του τοπικού Τύπου της Θεσσαλονίκης και των Σκοπίων.
Χρειάστηκε να μεσολαβήσει μία περίπου δεκαετία ώστε στη διάρκεια της
κρίσης του 1960-62 το Μακεδονικό Ζήτημα να ενσωματωθεί στην πολιτική
αντιπαράθεση μέσω των δημοσίων δηλώσεων των εκπροσώπων των επισήμων κυβερνήσεων των δύο χωρών.
Οι δημόσιες αντεγκλήσεις που σημειώθηκαν στις δύο αυτές χρονικές
περιόδους δημιούργησαν τη λανθασμένη εντύπωση ότι το ελληνικό κράτος
ολιγώρησε στην αντιμετώπιση του Μακεδονισμού που καλλιεργούνταν στα
Σκόπια από το 1945 και μετέπειτα και ότι απλώς απαντούσε στις γιουγκοσλαβικές αιτιάσεις, όταν αυτές διατυπώνονταν στο δημόσιο λόγο. Η εντύπωση αυτή δημιουργήθηκε καθώς το αρχειακό υλικό παρέμεινε απρόσιτο
στους ερευνητές. Στην πραγματικότητα όμως το Μακεδονικό Ζήτημα ουδέποτε σταμάτησε να απασχολεί τις διπλωματικές υπηρεσίες και τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αναπτυσσόταν μία διπλωματική διελκυστίνδα, πτυχές της οποίας συ-
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νεχίζονται μέχρι τις ημέρες μας.
Κατά το πρώτο χρονικό διάστημα το Μακεδονικό Ζήτημα αντιμετωπίστηκε με τη μορφή του μειονοτικού. Στο επίκεντρο της διένεξης βρέθηκαν
οι μερικές χιλιάδες Σλαβόφωνοι που είχαν παραμείνει στην ελληνική Μακεδονία μετά τα «δίσεκτα χρόνια» της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου.
Οι ελληνικές μεταπολεμικές κυβερνήσεις θεωρούσαν ότι ζήτημα «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα δεν υφίστατο. Ήταν εμπεδωμένη η αντίληψη ότι όσοι από τους σλαβόφωνους πληθυσμούς της ελληνικής Μακεδονίας είχαν διαφορετική -από αυτήν της ελληνικής- συνείδηση είχαν αποχωρήσει από την ελληνική επικράτεια τόσο στην περίοδο του Μεσοπολέμου
όσο και στη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου. Επιπρόσθετα, λόγω κυρίως της αναθεωρητικής πολιτικής της Βουλγαρίας κατά τον
Μεσοπόλεμο, αλλά και των εξελίξεων στη δεκαετία του 1940, όταν αναπτύχθηκαν αυτονομιστικές κινήσεις στην ελληνική Μακεδονία, οι ελληνικές μεταπολεμικές κυβερνήσεις θεωρούσαν ότι οποιοδήποτε αίτημα για
αναγνώριση «μακεδονικής» μειονότητας υπέκρυπτε εδαφικές διεκδικήσεις.
Από την άλλη πλευρά, οι γιουγκοσλάβοι ιθύνοντες, έχοντας συγκροτήσει τη μεταπολεμική Γιουγκοσλαβία ως ομόσπονδη λαϊκή δημοκρατία και
έχοντας παραχωρήσει μειονοτικά δικαιώματα στους πληθυσμούς που διαβιούσαν στη γιουγκοσλαβική επικράτεια, αντιμετώπιζαν το ζήτημα των εθνικών μειονοτήτων ως συστατικό στοιχείο τόσο της εξωτερικής όσο και
της εσωτερικής πολιτικής της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ήταν αμείωτο το
γιουγκοσλαβικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις επί του ελληνικού εδάφους και
συνεχής η προσπάθεια των γιουγκοσλαβικών αρχών να κηδεμονεύσουν
τους σλαβόφωνους πληθυσμούς της ελληνικής Μακεδονίας.
Η προσπάθεια αυτή εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξομάλυνσης των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Είναι γνωστό ότι στα
τέλη του 1949 η βρετανική πλευρά ανέλαβε την πρωτοβουλία να διερευνήσει τις προθέσεις της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης για την αποκατάσταση
των σχέσεων με την Ελλάδα. Οι γιουγκοσλάβοι ιθύνοντες έθεσαν ως προϋπόθεση την κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα. Μετά το σχηματισμό της
κυβέρνησης Πλαστήρα οι δύο χώρες ανακοίνωσαν την απόφασή τους να
προχωρήσουν στην εξομάλυνση των σχέσεων. Ωστόσο, οι δηλώσεις του
αντιπροέδρου της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης και υπουργού Εξωτερικών
Έντβαρντ Καρντέλι και οι τοποθετήσεις σλαβομακεδόνων βουλευτών στην
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του γιουγκοσλαβικού Κοινοβουλίου, τον
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Μάιο του 1950, προκάλεσαν την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο
έλληνας επιτετραμμένος στο Βελιγράδι έλαβε εντολή να πραγματοποιήσει
διάβημα διαμαρτυρίας. Ο Καλούτσης συναντήθηκε στα τέλη Μαΐου με τον
βοηθό υπουργό Εξωτερικών Ίβο Βεϊβόντα και του έθεσε τρία ζητήματα:
Πρώτον, το ζήτημα της επαναπατρισμού των ελλήνων στρατιωτών που είτε
είχαν αιχμαλωτισθεί από τους αντάρτες του ΔΣΕ και μεταφέρθηκαν στη
Γιουγκοσλαβία είτε εγκλωβίστηκαν στα μετόπισθεν των γραμμών του ΔΣΕ
και πέρασαν στη γιουγκοσλαβική επικράτεια. Δεύτερον, το ζήτημα του επαναπατρισμού των παιδιών του «παιδομαζώματος», χωρίς ωστόσο να επιμείνει, καθότι το ζήτημα ήταν αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Τέλος, έθεσε το ζήτημα των δηλώσεων των γιουγκοσλάβων πολιτικών περί «μακεδονικής»
μειονότητας στην Ελλάδα. Οι Καλούτσης και Βεϊβόντα είχαν την ευκαιρία
να αναπτύξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν οι κυβερνήσεις
τους το συγκεκριμένο ζήτημα (έγγρ. 1).
Από τα τέλη Μαΐου 1950 και μετέπειτα οι κυβερνήσεις των δύο χωρών
επιδόθηκαν σε μία διπλωματική διελκυστίνδα σχετικά με τα βήματα που
έπρεπε να γίνουν για τη διευθέτηση του ζητήματος που ανέκυψε με τις δηλώσεις Καρντέλι. Η ελληνική πλευρά ζητούσε την απόσυρση των δηλώσεων, θεωρώντας ότι η τοποθέτηση του γιουγκοσλάβου αντιπροέδρου έθεσε
ένα νέο στοιχείο στο τραπέζι των συνομιλιών. Αντίθετα, η γιουγκοσλαβική
πλευρά αρνιόταν ότι έθετε ως όρο για την εξομάλυνση των σχέσεων Αθηνών – Βελιγραδίου την επίλυση του ζητήματος της «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα (έγγρ. 2). Η διπλωματική διελκυστίνδα συνεχίστηκε
καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τελικά, η δεινή οικονομική κατάσταση της Γιουγκοσλαβίας και η παρέμβαση Βρετανών και Αμερικανών, λόγω
της ανάγκης μεταφοράς οικονομικής βοήθειας στη Γιουγκοσλαβία μέσω
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, συνέβαλε στην προσέγγιση των δύο χωρών. Στα τέλη Νοεμβρίου, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε την τοποθέτηση
του Σπύρου Καπετανίδη ως πρεσβευτή της στο Βελιγράδι και ζήτησε την
αντικατάσταση του Σέχοβιτς, ο οποίος ως επιτετραμμένος υπηρετούσε στη
διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου στην Αθήνα (έγγρ. 3). Η πρόταση έγινε
αποδεκτή από το Βελιγράδι και στην ελληνική πρωτεύουσα τοποθετήθηκε ο
Ράντος Γιοβάνοβιτς.
Η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας, στα
τέλη του 1950, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ελλη-
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νογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Ωστόσο, υπήρχε σειρά ζητημάτων που ταλάνιζαν τις δύο χώρες. Ένα τέτοιο ήταν το ζήτημα της μετανάστευσης που
εκδηλώθηκε στη μεταπολεμική Ελλάδα και το οποίο για τους Γιουγκοσλάβους θεωρήθηκε ως συνειδητή προσπάθεια των ελληνικών αρχών να «επιλύσουν» το «μειονοτικό» ζήτημα (εγγρ. 4). Από την άλλη πλευρά, τριβές
στις διμερείς σχέσεις δημιουργούσε η παρουσία της πολυάριθμης προσφυγικής κοινότητας που είχε σχηματισθεί από έλληνες πολίτες που είχαν καταφύγει στη Λαϊκή, Σοσιαλιστική από το 1963, Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΛΔΜ/ΣΔΜ) στη διάρκεια της δεκαετίας του 1940 (έγγρ. 9). Στα μέσα
του 1951, οι αρχές της ΛΔΜ άρχισαν να λαμβάνουν μέτρα μονιμότερης
εγκατάστασης των προσφύγων στη γιουγκοσλαβική επικράτεια (έγγρ. 7). Η
διαδικασία αυτή επηρέασε και το ζήτημα των προσφύγων του ελληνικού
Εμφυλίου Πολέμου που εκδήλωσαν τους πρώτους μήνες του 1951 εμπράκτως την επιθυμία τους για επαναπατρισμό. Η εξέλιξη αυτή έφερε στην επιφάνεια τις διαφορετικές απόψεις που υπήρχαν μεταξύ του Βελιγραδίου
και των Σκοπίων για το συγκεκριμένο ζήτημα (έγγρ. 5). Τελικά, η γιουγκοσλαβική πλευρά συνέδεσε το ζήτημα της μετανάστευσης και το ζήτημα
του επαναπατρισμού, και έθεσε προσκόμματα στην ικανοποίηση του αιτήματος των προσφύγων, θεωρώντας ότι η παλιννόστηση δεν θα ήταν παρά
ένα ενδιάμεσο στάδιο για τη μετανάστευση στις υπερωκεάνιες χώρες (έγγρ.
6 και 8).
Αυτές οι γιουγκοσλαβικές κινήσεις συνέπεσαν χρονικά με την αναθεώρηση της πολιτικής της Ελλάδας στο ζήτημα του επαναπατρισμού τόσο των
προσφύγων όσο και των ελληνοπαίδων. Η ελληνική κυβέρνηση άρχισε να
εκτιμά ότι το μεγάλο χρονικό διάστημα εγκατάστασης των προσφύγων και
των παιδιών του «παιδομαζώματος» στη γιουγκοσλαβική επικράτεια και
κυρίως στο έδαφος της ΛΔΜ συνέβαλε στη «μακεδονοποίησή» τους και ως
εκ τούτου άρχισε να αναθεωρεί το αίτημά της για παλιννόστησή τους. Ο
προσανατολισμός αυτός «διευκολύνθηκε» από την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για επιστροφή των παιδιών στους γονείς
τους –και όχι στην πατρίδα τους– με αποτέλεσμα τον επαναπατρισμό ενός
μικρού αριθμού παιδιών από τη Γιουγκοσλαβία (έγγρ. 10 και 11).
Τα ζητήματα των προσφύγων και των ελληνοπαίδων στη Γιουγκοσλαβία, καθώς και το ζήτημα περί «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα
που έθετε το Βελιγράδι δεν εμπόδισαν τη ραγδαία βελτίωση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Το γιουγκοσλαβικό υπουργείο Εξωτερικών κα-
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τέγραψε τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, εξέλιξη που αποτυπώθηκε και με την ανταλλαγή επισήμων επισκέψεων (έγγρ. 11). Τον Ιούλιο του 1952 αντιπροσωπεία του ελληνικού Κοινοβουλίου, με επικεφαλής
τον πρόεδρό της Δημήτριο Γόντικα πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο
Βελιγράδι, ενώ ο αντιπρόεδρος της γιουγκοσλαβικής Εθνοσυνέλευσης Μόσε Πίγιαντε ανταπέδωσε την επίσκεψη λίγους μήνες αργότερα.
Η βελτίωση των διμερών σχέσεων συνέβαλε στην έναρξη διαπραγματεύσεων για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών.
Μεταξύ των ζητημάτων που έθεσε η ελληνική πλευρά ήταν η αποζημίωση
των ελλήνων πολιτών για τις περιουσίες που κατείχαν στη γιουγκοσλαβική
επικράτεια και οι οποίες εθνικοποιήθηκαν μετά την εγκαθίδρυση του σοσιαλιστικού καθεστώτος στη Γιουγκοσλαβία. Από την άλλη, η γιουγκοσλαβική πλευρά άρχισε να εξετάζει την προοπτική επίλυσης του ζητήματος των
περιουσιών των προσφύγων του Εμφυλίου Πολέμου που ήταν εγκατεστημένοι στο γιουγκοσλαβικό έδαφος. Η γιουγκοσλαβική διπλωματία ωστόσο
διαπίστωσε ότι «δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης της κυβέρνησης
της ΟΛΔΓ προς την ελληνική κυβέρνηση» για το συγκεκριμένο ζήτημα
(έγγρ. 12), με αποτέλεσμα το ζήτημα να απασχολήσει τη γιουγκοσλαβική
διπλωματία και στα επόμενα χρόνια σε μία προσπάθεια επίλυσής του στη
λογική του συμψηφισμού (έγγρ. 20).
Το «εύκρατο κλίμα» που επικρατούσε στις διμερείς σχέσεις Αθηνών –
Βελιγραδίου θεωρήθηκε ότι ήταν κατάλληλο προκειμένου να τεθούν και
άλλα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Το καλοκαίρι του 1953, ο έλληνας
πρεσβευτής στο Βελιγράδι έθεσε το ζήτημα του χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας» που τοποθετήθηκε στο Μουσείο Σκοπίων. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά εκδήλωσε τη δυσαρέσκειά της για την έντονα επικριτική για την
Ελλάδα αρθρογραφία του περιοδικού «Η Φωνή των Αιγαιατών» που εξέδιδε στα Σκόπια από το καλοκαίρι του 1950 η Ένωση Προσφύγων (έγγρ. 13).
Από την πλευρά του το Βελιγράδι προχώρησε «σε φιλική αντίδραση» σχετικά με το «Νομοθετικό Διάταγμα για τον επανεποικισμό των παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών» που έγινε νόμος του
ελληνικού κράτους τον Αύγουστο του 1953 (έγγρ. 14, 15, 16 και 18).
Τα προαναφερόμενα ζητήματα δεν επιβάρυναν τις σχέσεις των δύο χωρών. Αντίθετα μάλιστα την ίδια εποχή βρισκόταν σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου μεταξύ Ελλάδας, Γιουγκοσλαβίας και Τουρκίας. (έγγρ. 17). Στο περιθώριο όμως αυ-
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τών των διπλωματικών διαβουλεύσεων, η γιουγκοσλαβική πλευρά συνέχιζε
να θέτει ζήτημα «μακεδονικής» μειονότητας (έγγρ. 17, 20 και 21). Από την
πλευρά της η Ελλάδα επανέφερε στην agenda των διπλωματικών συνομιλιών το ζήτημα του χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας», του περιεχομένου
των σχολικών εγχειριδίων και γενικότερα της «ανθελληνικής προπαγάνδας»
στη ΛΔΜ. Οι γιουγκοσλάβοι διπλωμάτες καθησύχαζαν την ελληνική πλευρά ότι δεν υφίστατο κάτι το επιλήψιμο στις ενέργειες αυτές (έγγρ. 19).
Τους πρώτους μήνες του 1954 και ενόψει της επίσημης επίσκεψης του
Τίτο στην Ελλάδα και την Τουρκία, οι γιουγκοσλαβικές αρχές άρχισαν να
αναθεωρούν τη στάση τους σχετικά με τα φαινόμενα «ανθελληνικής προπαγάνδας» που καλλιεργούνταν στη ΛΔΜ. Οι γιουγκοσλάβοι διπλωμάτες
είχαν αρκετές φορές έλθει σε δύσκολη θέση σχετικά με την αρθρογραφία
της «Νόβα Μακεντόνια» και κυρίως του περιοδικού «Η Φωνή των Αιγαιατών», αλλά και άλλων εκδόσεων με ιστορικό περιεχόμενο (έγγρ. 22). Το
Βελιγράδι είχε ήδη προχωρήσει σε συστάσεις προς τα Σκόπια για τη μείωση
της έντασης των επιθέσεων σε βάρος της Ελλάδας. Από την πλευρά της η
κυβέρνηση της ΛΔΜ επιχείρησε να πείσει τους συντάκτες της «Φωνής των
Αιγαιατών» να εναρμονίσουν την αρθρογραφία τους με το νέο πνεύμα που
επικρατούσε στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. Όταν όμως αυτό δεν
κατέστη δυνατόν, προχώρησαν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας του περιοδικού. Παράλληλα, απαγόρευσαν την πώληση του βιβλίου του Λάζαρ
Μοΐσοφ, για το οποίο είχε ήδη διαμαρτυρηθεί η ελληνική κυβέρνηση (έγγρ.
22 και 23).
Το «εύκρατο κλίμα» που επικρατούσε στις ελληνογιουγκοσλαβικές
σχέσεις επικυρώθηκε με την μετατροπή της Συμφωνίας της Άγκυρας σε
στρατιωτική συμμαχία. Η εξέλιξη όμως αυτή δεν στάθηκε ικανή να αλλάξει
το κλίμα που υπήρχε σε διμερές επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο έλληνας πρεσβευτής στο Βελιγράδι Φίλων Φίλων
κατέγραψε τις ελληνικές θέσεις για τις «ανθελληνικές δραστηριότητες» στη
ΛΔΜ, σε ένα μνημόνιο που εκπλήσσει και σήμερα για τη διαχρονικότητά
του, καθώς με ελάχιστες τροποποιήσεις συνοψίζει και την τρέχουσα κατάσταση στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Στο μνημόνιο καταγράφηκαν οι ελληνικές αντιρρήσεις για τη χρήση του χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας», για
το περιεχόμενο διαφόρων εκδόσεων στα Σκόπια, για τη δράση των προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, αλλά και για το περιεχόμενο των
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σχολικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνταν στα σχολεία της ΛΔΜ για τη
διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας και Γεωγραφίας (έγγρ. 25). Το
σχετικό μνημόνιο επιδόθηκε στο γιουγκοσλαβικό υπουργείο Εξωτερικών το
καλοκαίρι του 1955 (έγγρ. 24).
Την ίδια εποχή άρχισαν μεταξύ Βελιγραδίου και Αθήνας οι συνομιλίες
για τη διευθέτηση διαφόρων εκκρεμών ζητημάτων που υπήρχαν μεταξύ των
δύο χωρών. Η ελληνική πλευρά επανέφερε το ζήτημα της αποζημίωσης των
ελλήνων πολίτων για την περιουσία τους στη γιουγκοσλαβική επικράτεια.
Και πάλι, σε μία προσπάθεια συμψηφισμού, οι γιουγκοσλάβοι ιθύνοντες
άρχισαν να διερευνούν το ενδεχόμενο να θέσουν το ζήτημα της αποζημίωσης των περιουσιών των προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου που
είχαν εγκατασταθεί κυρίως στη ΛΔΜ. Ωστόσο, το Νομικό Συμβούλιο του
υπουργείου Εξωτερικών διαπίστωσε εκ νέου την έλλειψη νομικών ερεισμάτων, γνωμοδότηση που έγινε δεκτή και από την κυβέρνηση της ΛΔΜ (έγγρ.
26 και 27). Παρόλα αυτά, οι γιουγκοσλαβικές αρχές προχώρησαν στη συλλογή στοιχείων για τα περιουσιακά στοιχεία των προσφύγων στην περίπτωση που προκρινόταν η πολιτικοποίηση του ζητήματος (έγγρ. 28 και 33).
Το ζήτημα των προσφύγων συνέχιζε να επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ
Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας. Στα τέλη του 1955 η ανώτατη γιουγκοσλαβική ηγεσία αποφάσισε την υλοποίηση προγράμματος μετεγκατάστασης στη
ΛΔΜ ενός αριθμού προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου από
διάφορες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Το γιουγκοσλαβικό υπουργείο Εξωτερικών τελούσε εν αγνοία των σχετικών προετοιμασιών και πληροφορήθηκε τις εξελίξεις από το διάβημα στο οποίο προέβη ο έλληνας πρεσβευτής
στο Βελιγράδι. Κατόπιν αυτού, κλήθηκε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις που
προκλήθηκαν στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις (έγγρ. 29, 32 και 58).
Σε κάθε πάντως περίπτωση, οι εξελίξεις στο γιουγκοσλαβικό έδαφος
και κυρίως στη ΛΔΜ δεν εμπόδισαν το Βελιγράδι και την Αθήνα να προχωρήσουν τη συνεργασία τους σε διμερές επίπεδο. Και τούτο γιατί η Αθήνα
θεωρούσε ότι στη Γιουγκοσλαβία ασκούνται δύο διαφορετικές πολιτικές,
εκείνη του Βελιγραδίου που τάσσεται υπέρ της βελτίωσης των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων και εκείνη των Σκοπίων που δημιουργεί προσκόμματα στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Στις παραστάσεις τους προς
τους γιουγκοσλάβους ιθύνοντες οι έλληνες διπλωμάτες επιχείρησαν να τους
πείσουν ότι η πολιτική της ΛΔΜ να παρουσιάζεται ως το «Πεδεμόντιο της
Μακεδονίας» δεν συνάδει με τη γενικότερη ανάπτυξη των ελληνογιου-
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γκοσλαβικών σχέσεων, πόσο μάλλον που την ίδια εποχή βρίσκονταν σε εξέλιξη οι συνομιλίες για τη συμφωνία μεθοριακής επικοινωνίας (έγγρ. 30
και 31). Τελικά, ο έλληνας πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής έθεσε το ζήτημα
στη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης
Έντβαρντ Καρντέλι, στην Αθήνα. Ο Καρντέλι, μολονότι κατέστησε σαφές
ότι η πολιτική των Σκοπίων δεν διαφοροποιείται από εκείνη του Βελιγραδίου, καθησύχασε και πάλι την ελληνική κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «μεμονωμένες συναισθηματικές εκδηλώσεις» (έγγρ. 34).
Την εποχή πάντως που ο Καρντέλι επισκεπτόταν την Αθήνα, η κεντρική επιτροπή της Ένωσης Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας προχώρησε στην
ίδρυση Επιτροπής για τις εθνικές μειονότητες. Μεταξύ των πρώτων ενεργειών της ήταν η διερεύνηση της θέσης της «μακεδονικής» μειονότητας
στην Ελλάδα (έγγρ. 35). Η ίδρυση της Επιτροπής, μολονότι επί της ουσίας
δεν σηματοδότησε κάποια αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της Γιουγκοσλαβίας, ήταν ενδεικτική της δυναμικής που είχε αρχίσει να αποκτά το ζήτημα των μειονοτήτων τόσο στην εσωτερική όσο και την εξωτερική πολιτική
της χώρας.
Οι συνομιλίες για τη συμφωνία μεθοριακής επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας στα τέλη της δεκαετίας του 1950 έφεραν εκ νέου
στο επίκεντρο των διπλωματικών διαβουλεύσεων το Μακεδονικό Ζήτημα.
Εάν ωστόσο στις αρχές της δεκαετίας ετίθετο ως «ζήτημα ασφαλείας», οι
σχετικές διαπραγματεύσεις ανέδειξαν το Μακεδονικό ως «ζήτημα ταυτοτήτων». Η γιουγκοσλαβική πλευρά, επικαλούμενη τις συνταγματικές διατάξεις που όριζαν τη «μακεδονική» γλώσσα ως μία από τις επίσημες γλώσσες
της Γιουγκοσλαβίας, ζητούσε από την Ελλάδα να κάνει δεκτό το αίτημα τα
έγγραφα που θα προβλέπονταν στη συμφωνία να συνταχθούν και στη «μακεδονική» γλώσσα. Από την πλευρά της η Ελλάδα, αν και κατηγηρήθηκε
για επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Γιουγκοσλαβίας, αφού δεν
αναγνώριζε την εσωτερική συνταγματική τάξη, δεν ικανοποίησε το γιουγκοσλαβικό αίτημα. Οι αλλεπάλληλες εκατέρωθεν προτάσεις καταδεικνύουν τη διάθεση των δύο πλευρών να υπερβούν, για την ακρίβεια να παρακάμψουν ένα ζήτημα το οποίο λίγο έλειψε να αποβεί καθοριστικό για την
εξέλιξη των συνομιλιών (έγγρ. 36, 37, 38 και 39). Τελικά οι δύο πλευρές
συμφώνησαν «τα έγγγραφα ταύτα [να] εκδίδονται εις τας επισήμους γλώσσας αμφοτέρων των Συμβαλλομένων Μερών». Επιπρόσθετα, τα έγγραφα
δεν προσαρτήθηκαν στη συμφωνία μεθοριακής επικοινωνίας, όπως ζητούσε
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η γιουγκοσλαβική πλευρά. Αντίθετα, στο παράρτημα της συμφωνίας αναφέρεται ότι «ο τύπος και το περιεχόμενον των χρησιμοποιουμένων δια την
συνοριακήν επικοινωνίαν εγγράφων καθωρίσθησαν υπό της Μικτής Ελληνογιουγκοσλαβικής Επιτροπής».
Η υπογραφή της συμφωνίας μεθοριακής επικοινωνίας προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις εκατέρωθεν των συνόρων. Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της ομάδα «τουριστών» της ΛΔΜ, υπό την καθοδήγηση στελεχών
της Κρατικής Υπηρεσίας Πληφοφοριών του Μοναστηρίου, προχώρησαν σε
διάφορες προπαγανδιστικές ενέργειες προκειμένου να «αφυπνίσουν την
εθνική συνείδηση» των κατοίκων της περιοχής. Οι τοπικοί ελληνικοί παράγοντες, σε απάντηση των κινήσεων αυτών, προχώρησαν στη διενέργεια των
ορκωμοσιών των κατοίκων τριών χωριών της Δ. Μακεδονίας. Όταν ο ελληνικός τύπος δημοσιοποίησε την είδηση για την πραγματοποίηση των τελετών ορκομωσίας η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να μη διαρραγεί το
«εύκρατο κλίμα» που επικρατούσε στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις,
εισήλθε σε έναν ιδιότυπο διάλογο με τους γιουγκοσλάβους πολιτικούς για
ζητήματα που προηγουμένως θεωρούσε ότι εμπίπτουν στην εσωτερική δικαιοδοσία του κράτους. Σε κάθε πάντως περίπτωση, αποστασιοποιήθηκε
από τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις και χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις
για τις ορκομωσίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ανόητες και μη αναγκαίες»
(έγγρ. 40 και 41).
Το ζήτημα των ορκωμοσιών αποτέλεσε το προοίμιο της κρίσης στις
ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. Την κατάσταση επιδείνωσε η δίκη των
ελλήνων κομμουνιστών στο Έκτακτο Στρατοδικείο που έγινε το 1960 και
κατέληξε στην καταδίκη των στελεχών ΚΚΕ, μεταξύ αυτών και του Χαρίλαου Φλωράκη, για παράβαση του Νόμου 375 περί κατασκοπείας. Δοθέντος ότι στη δίκη υπήρξαν αναφορές στη στάση του ΚΚΕ σχετικά με το
Μακεδονικό Ζήτημα ο εκπρόσωπος του γιουγκοσλαβικού υπουργείο Εξωτερικών Κουντς προέβη για πρώτη φορά σε δημόσια δήλωση για την ανάγκη αναγνώρισης «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα. Από την άλλη,
η ελληνική κυβέρνηση άρχισε να εγκαλεί τη γιουγκοσλαβική τόσο για τη
δήλωση Κουντς όσο και για εκμετάλλευση τη συμφωνίας μεθοριακής επικοινωνίας για την αφύπνιση της σλαβομακεδονικής εθνικής συνείδησης
στους σλαβόφωνους της Δυτικής Μακεδονίας. Στο κλίμα αυτό πραγματοποιήθηκε η πρώτη συμφωνία κυρίων μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών
Ευάγγελου Αβέρωφ και Κότσα Πόποβιτς στα νησιά Μπριόνι, όπου οι δύο
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πολιτικοί συμφώνησαν να καταβάλουν αμοιβαίες προσπάθειες ώστε το
Μακεδονικό Ζήτημα να μην οδηγήσει σε κάποια σοβαρή διένεξη (έγγρ.
42).
Ουσιαστικά, η «πολιτική σιωπής» στις δημόσιες τοποθετήσεις για το
Μακεδονικό Ζήτημα περιόριζε το ρόλο του Τύπου και άλλων εξωγενών
παραγόντων στη διένεξη. Ήταν ωστόσο φανερό ότι η συμφωνία κυρίων
Αβέρωφ-Πόποβιτς δεν μπορούσε να διευθετήσει τα ζητήματα που ταλάνιζαν τις σχέσεις των δύο χωρών. Από την πλευρά του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κατέθεσε εκ νέου στις γιουγκοσλαβικές αρχές σχετικό
μνημόνιο, στο οποίο επανέλαβε τις θέσεις της για την πολιτική που ακολουθούσε η ΛΔΜ στο συγκεκριμένο ζήτημα (έγγρ. 43). Οι ελληνικές ενέργειες δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αντίθετα μάλιστα, ο πρωθυπουργός της ΛΔΜ Λάζαρ Κολισέφσκι, σε ομιλία του στο συνέδριο της
Σοσιαλιστικής Συμμαχίας έθεσε εκ νέου δημόσια το ζήτημα, προκαλώντας
τη σφοδρή αντίδραση των Αθηνών (έγγρ. 44). Η κατάσταση στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις επιδεινώθηκε από την έκθεση της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης της Γιουγκοσλαβίας για τα πεπραγμένα του έτους 1960 όπου
αναφερόταν ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη «μακεδονικής»
μειονότητας στο έδαφός της (έγγρ. 46). Αντίστοιχες ήταν οι δηλώσεις του
πρωθυπουργού της ΛΔΜ Γκρλίτσκωφ σε ξένους δημοσιογράφους (έγγρ.
47), ενώ στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο εκπρόσωπος του γιουγκοσλαβικού
υπουργείου Εξωτερικών, με τις οποίες δεν άφησε στην Αθήνα περιθώρια
παρερμηνειών περί διαφορετικής πολιτικής Βελιγραδίου και Σκοπίων (έγγρ.
48 και 49).
Οι εκατέρωθεν δημόσιες τοποθετήσεις στην Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία οδήγησαν σε ψύχρανση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στη
διάρκεια της ψύχρανσης που κατέληξε σε κρίση η Ελλάδα φάνηκε να συνειδητοποιεί ότι, παρά τη διαφορά τόνων μεταξύ Βελιγραδίου και Σκοπίων,
η Γιουγκοσλαβία ασκούσε επί της ουσίας μία ενιαία πολιτική στο Μακεδονικό Ζήτημα. Από την άλλη πλευρά, οι γιουγκοσλάβοι ιθύνοντες άρχισαν
να αντιλαμβάνονται τις «κόκκινες γραμμές» της ελληνικής διπλωματίας.
Είναι από την άποψη αυτή χαρακτηριστική η αποστροφή του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Ντάπτσεβιτς για την ανάγκη επανεξέτασης της
πολιτικής του Βελιγραδίου έναντι της Ελλάδας (έγγρ. 50 και 54). Στο πλαίσιο αυτό εκφράστηκε από το Βελιγράδι η ετοιμότητα να ληφθούν υπόψη οι
ευαισθησίες των δύο πλευρών στο πλαίσιο της ανάπτυξης των σχέσεων
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(έγγρ. 51 και 52). Τελικά, τον Δεκέμβριο του 1962 υπήρξε νέα συμφωνία
κυρίων μεταξύ του Αβέρωφ και του Πόποβιτς.
Όπως η πρώτη, έτσι και η δεύτερη συμφωνία κυρίων ΑβέρωφΠόποβιτς αποδείχθηκε στην πράξη εξίσου δυσλειτουργική. Το κλίμα καχυποψίας που είχε καλλιεργηθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης συνέχισε να επιβαρύνει τις σχέσεις Αθηνών-Βελιγραδίου και κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Στα τέλη του 1962 η «Μάτιτσα», το Κέντρο Αποδήμων «Μακεδόνων», μία οργάνωση που είχε ιδρυθεί στα Σκόπια προκειμένου να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της ΛΔΜ και των σλαβομακεδόνων
μεταναστών στις υπερωκεάνιες χώρες προχώρησε στην έκδοση ημερολογίου με πληθώρα άρθρων για το Μακεδονικό Ζήτημα. Η διανομή του προκάλεσε την οξεία αντίδραση των ελληνικών αρχών με το σκεπτικό ότι η κυκλοφορία του παραβιάζει τη συμφωνία Αβέρωφ-Πόποβιτς. Ενδεικτική του
αντίκτυπου που προκάλεσε στη γιουγκοσλαβική διπλωματία το ημερολόγιο
ήταν η αποστροφή του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα ότι κατά τη
διάρκεια των συναντήσεών του στα Σκόπια αποκόμισε «την αίσθηση ότι οι
σύντροφοί μας είναι περισσότεροι αναγκασμένοι, παρά πεπεισμένοι να λειτουργούν στη γραμμή του Βελιγραδίου» (έγγρ. 55). Η αρχική πάντως αντίδραση του Βελιγραδίου ήταν παρελκυστική και στηρίχθηκε κυρίως στο επιχείρημα ότι η εκτύπωση του ημερολογίου προηγήθηκε της συμφωνίας κυρίων Αβέρωφ-Πόποβιτς (έγγρ. 56). Τελικά, μετά από τις παρεμβάσεις του
Βελιγραδίου η κυβέρνηση της ΛΔΜ αποφάσισε να απαγορεύσει την περαιτέρω διανομή του ημερολογίου (έγγρ. 57). Στην πράξη, η συμφωνία κυρίων
Αβέρωφ-Πόποβιτς δοκιμάστηκε στην υπόθεση του ημερολογίου της «Μάτιτσα», αλλά ουσιαστικά δεν συνέβαλε στη βελτίωση του κλίματος μεταξύ
των δύο χωρών (έγγρ. 59).
Ανεξαρτήτως των εκατέρωθεν κατηγοριών για παραβίαση της συμφωνίας Αβέρωφ-Πόποβιτς, η ίδια η συμφωνία μπορούσε ως ένα βαθμό να λειτουργήσει κατευναστικά προς όφελος της ανάπτυξης των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Δεν μπορούσε ωστόσο να διαχειρισθεί αποτελεσματικά
το Μακεδονικό Ζήτημα. Αναφέρθηκε ήδη ότι το ζήτημα της χρήσης της
σλαβομακεδονικής γλώσσας στα δελτία εισόδου που προέβλεπε η συμφωνίας μεθοριακής επικοινωνίας ανέδειξε μία άλλη πτυχή του Μακεδονικού
Ζητήματος, εκείνης της διαχείρισης της μακεδονικής κληρονομιάς. Είναι
γνωστό ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1960 τα επιστημονικά ιδρύματα
της ΛΔΜ/ΣΔΜ είχαν ξεπεράσει τα οργανωτικά προβλήματα που αντιμετώ-

27

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ

πισαν στο πρώτο χρονικό διάστημα και άρχισαν να προβάλουν τα ζητήματα
της μακεδονικής κληρονομιάς είτε μέσω του ραδιοφώνου είτε μέσω των
επιστημονικών εκδόσεων (έγγρ. 64, 65 και 66). Η χρήση του όρου «Μακεδονία του Αιγαίου» για την ελληνική Μακεδονία είχε πλέον εμπεδωθεί και
εκτιμόταν πως δεν ανέκυπτε κάποιο ζήτημα στο βαθμό που η χρήση του
περιοριζόταν απλώς σε έγγραφα που δεν κατατίθονταν στις ελληνικές αρχές
(έγγρ. 63).
Σε κάθε πάντως περίπτωση και παρά την ψύχρανση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, συνεχίστηκαν οι εργασίες της Μεικτής Επιτροπής
που κατέγραφε τις περιουσίες των ελλήνων πολιτών στη Γιουγκοσλαβία
προκειμένου να υπάρξει καταβολή αποζημίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η γιουγκοσλαβική διπλωματία συνέχιζε να παρακολουθεί τις ρυθμίσεις που προέβλεπε το ελληνικό νομικό καθεστώς σχετικά με το ζήτημα των περιουσιών
των προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση είχε αντιδράσει στις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος του
1953 και γνώριζε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε ακυρώσει τον νόμο ως αντισυνταγματικό. Στο μεσοδιάστημα επιχείρησε να συγκεντρώσει
ακριβή στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία των προσφύγων, αλλά τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν πενιχρά (έγγρ. 33) Από την άλλη πλευρά, οι
νομοθετικές ρυθμίσεις επί ελληνικού εδάφους κρίθηκε ότι δημιουργούν νομικά ερείσματα για την διεκδίκηση των περιουσιών των προσφύγων (έγγρ.
45). Ωστόσο, η κυβέρνηση της ΛΔΜ/ΣΔΜ, αρχικά, και η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας, στη συνέχεια, αποφάσισαν να μη θέσουν
το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων (έγγρ. 53 και 60). Η συμφωνία
για την αποζημίωση των ελληνικών περιουσιών υπογράφηκε τελικά στα
τέλη του 1964.
Με την κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα και την άνοδο του Γ. Παπανδρέου στην εξουσία επιχειρήθηκε αναθέρμανση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό άρχισαν οι προετοιμασίες για την
πραγματοποίηση επίσκεψης του έλληνα πρωθυπουργού στο Βελιγράδι. Οι
«φόβοι» της ελληνικής διπλωματίας ότι στη διάρκεια της επίσκεψης θα ετίθετο από τη γιουγκοσλαβική πλευρά το Μακεδονικό Ζήτημα (έγγρ. 62) επιβεβαιώθηκαν, ενώ ο υφυπουργός Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας Κβέντερ
προχώρησε σε δημόσια δήλωση ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε
αντικείμενο των ελληνογιουγκοσλαβικών συνομιλιών.
Ουσιαστικά, λίγο πριν την επιβολή της Δικτατορίας στην Ελλάδα, τί-
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ποτε στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις δεν θύμιζε το «εύκρατο κλίμα»
και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που είχαν καλλιεργηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Αντίθετα μάλιστα, η γιουγκοσλαβική πλευρά προσανατολιζόταν στην ανακίνηση ζητήματος «μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα, ενόψει της επίσημης επίσκεψης του γιουγκοσλάβου πρωθυπουργού Πέταρ Στάμπολιτς. Η γιουγκοσλαβική διπλωματία συνέδεσε μάλιστα το
«μειονοτικό ζήτημα» με τη δημόσια δήλωση για το απαραβίαστο των συνόρων, ακυρώνοντας στην πράξη το αντίστοιχο ελληνικό αίτημα (έγγρ. 67,
68, 69 και 70). Οι όποιες κινήσεις που έγιναν στα τέλη του 1966 για την
αναθέρμανση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων σταμάτησαν μετά την
επιβολή της Δικτατορίας στην Ελλάδα. Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου
μετέβαλε πλήρως το πλαίσιο των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Έτσι,
μία από τις πρώτες πράξεις του δικτατορικού καθεστώτος σε ό,τι αφορά την
εξωτερική πολιτική ήταν η καταγγελία της συμφωνίας μεθοριακής επικοινωνίας.
Από την μελέτη των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων κατά την περίοδο 1950-1967 προκύπτει ότι οι φιλόδοξες προσπάθειες των δύο χωρών να
παραμερίσουν το Μακεδονικό Ζήτημα και να αναπτύξουν τις διμερείς σχέσεις τους δεν τελεσφόρησαν. Αντίθετα, καθόλο το χρονικό αυτό διάστημα
το Μακεδονικό συνέχιζε να υποφώσκει, να ταλανίζει τις διμερείς σχέσεις
και αναλόγως των πολιτικών περιστάσεων να ενσκήπτει στο δημόσιο λόγο.
Η ελληνική διπλωματία παρακολουθούσε την ανάπτυξη του Μακεδονισμού
στη ΛΔΜ/ΣΔΜ και μέσω των παρεμβάσεων στο Βελιγράδι και την Αθήνα
επιχειρούσε να περιορίσει την «ανθελληνική εκστρατεία» των Σκοπίων.
Από την άλλη πλευρά, οι γιουγκοσλάβοι ιθύνοντες φρόντιζαν να καθησυχάσουν τις ελληνικές ανησυχίες και να περιορίσουν σε αρκετές περιπτώσεις
τις «ακραίες» θέσεις. Ήταν ωστόσο φανερό ότι η ανάπτυξη του Μακεδονισμού ξέφευγε από το στενό πλαίσιο των διμερών ελληνογιουγκοσλαβικών
σχέσεων.
Ο παρών τόμος δεν θα είχε γνωρίσει το φως της δημοσιότητας χωρίς
την καθοριστική συμβολή του Προέδρου της Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών, κ. Νικόλαο Μέρτζο, και του Διοικητικού Συμβουλίου της. Ευχαριστίες επίσης οφείλονται προς τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Κολιόπουλο και
τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιάκωβο Μιχαηλίδη, υπευθύνων του επιστημονικού προγράμματος συλλογής και επεξεργασίας αρχειακού υλικού για το
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Μακεδονικό Ζήτημα που εκπονείται από την ΕΜΣ. Καθοριστική ήταν η
συμβολή του Γενικού Προξένου της Δημοκρατίας της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Μίλαν Ντιμιτρίγιεβιτς τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστίες επίσης οφείλω στο προσωπικό του Διπλωματικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών της Σερβίας στο Βελιγράδι. Ευχαριστίες οφείλονται
προς τον Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Βασίλη Γούναρη, τη φιλία του οποίου
αισθάνομαι αρκετές φορές ότι καταχρώμαι. Ας μου επιτραπεί, τέλος, να
μνημονεύσω και το όνομα του πρώτου δασκάλου μου για το Μακεδονικό
Ζήτημα, Ευάγγελου Κυριακούδη, στη μνήμη του οποίου αφιερώνεται το
παρόν.
Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου 2009

30

Κωνσταντίνος Κατσάνος
Ιστορικός

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Σημείωμα για τη συνομιλία του βοηθού υπουργού Εξωτερικών Βεϊβόντα με τον έλληνα επιτετραμμένο στο Βελιγράδι Καλούτση για τον
επαναπατρισμό των ελλήνων στρατιωτών και ελληνοπαίδων, καθώς
και για το ζήτημα των δηλώσεων του υπουργού Εξωτερικών Έντουαρντ Καρντέλι περί «μακεδονικής» μειονότητας.
Τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών με το οποίο γνωστοποιείται ότι η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση δεν έθεσε ως όρο για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Ελλάδα τη διευθέτηση του «μειονοτικού»
ζητήματος.
Σημείωμα για τη συνάντηση του βοηθού υπουργού Εξωτερικών Βεϊβόντα με τον έλληνα επιτετραμμένο στο Βελιγράδι Καλούτση για την
τοποθέτηση των πρεσβευτών στο Βελιγράδι και την Αθήνα. Η γιουγκοσλαβική πλευρά ανακοινώνει τον επαναπατρισμό ομάδας ελληνοπαίδων.
Έκθεση της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας στην Αθήνα για τη «μακεδονική» μειονότητα στην Ελλάδα και εκτιμήσεις για άσκηση πιέσεων
προς τα μέλη της για μετανάστευση στις υπερωκεάνιες χώρες.
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών
για την υποχρέωση των γιουγκοσλαβικών Αρχών να ικανοποιήσουν
το αίτημα προσφύγων για τον επαναπατρισμό τους στην Ελλάδα.
Έγγραφο του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για το διάβημα διαμαρτυρίας προς τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι σχετικά
με το ζήτημα της μετανάστευσης ελλήνων πολιτών στις υπερωκεάνιες
χώρες.
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις προϋποθέσεις διανομής κρατικής ακίνητης περιουσίας και χορήγησης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στους
καταγόμενους από την Ελλάδα πρόσφυγες που διαβιούν στη Γιουγκοσλαβία.
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Έγγραφο του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών προς την
πρεσβεία Αθηνών με την οποία ζητά να συγκεντρωθούν στοιχεία για
την κατάσταση της «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα.
Έκθεση ανώνυμου συντάκτη για την εγκατάσταση των προσφύγων
από την ελληνική επικράτεια στο έδαφος της Γιουγκοσλαβίας.
Έκθεση της αρμόδιας Δ΄ Διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την απογραφή των ελληνοπαίδων στη
Γιουγκοσλαβία, τον επαναπατρισμό των ελληνοπαίδων και τη στάση
των εκπροσώπων της Γιουγκοσλαβίας στις εργασίες της 6ης Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Αποσπάσματα από την έκθεση του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 1952 σχετικά με τις ελληνογιουγκοσλαβικές
σχέσεις, το ζήτημα των προσφύγων και των ελληνοπαίδων στη Γιουγκοσλαβία.
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών για το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων στην Ελλάδα και των εθνικοποιημένων ελληνικών περιουσιών
στη Γιουγκοσλαβία.
Έγγραφο του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών προς την
κυβέρνηση της ΛΔΜ με το οποία ζητά πληροφορίες σχετικά με το
διάβημα διαμαρτυρίας του έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι για τον
χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας» και την αρθρογραφία της «Φωνής
των Αιγαιατών».
Έγγραφο του γιουγκοσλαβικού Γενικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη για το «Νομοθετικό Διάταγμα για τον επανεποικισμό των παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών» που υιοθέτησε το ελληνικό Κοινοβούλιο τον Αύγουστο του 1953.
Οδηγίες του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών προς τη γιουγκοσλαβική πρεσβεία στην Αθήνα για φιλική παρέμβαση σχετικά με
το «Νομοθετικό Διάταγμα για τον επανεποικισμό των παραμεθορίων
περιοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών».
Τηλεγράφημα της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας στην Αθήνα σχετικά με
την συνομιλία του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή με τον διευθυντή της Α΄
πολιτικής διεύθυνσης του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά
με το «Νομοθετικό Διάταγμα για τον επανεποικισμό των παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών».
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17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

Σημείωμα του βοηθού υπουργού Εξωτερικών Δρ Άλες Μπεμπλέρ για
τη συνομιλία του με τον έλληνα πρεσβευτή Καπετανίδη για τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, το Βαλκανικό Σύμφωνο και για το Μακεδονικό Ζήτημα.
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το «Νομοθετικό Διάταγμα για τον
επανεποικισμό των παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών».
Σημείωμα του βοηθού υπουργού Εξωτερικών Τσίτσμιλ για τη συνάντησή του με τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Καπετανίδη για το
χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας», τα σχολικά εγχειρίδια και άλλες
εκδόσεις με αναφορές σε βάρος της Ελλάδας.
Απόσπασμα έκθεσης της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για τους «Αιγαιάτες Μακεδόνες» στη Γιουγκοσλαβία και για το ζήτημα των περιουσιών τους.
Απόσπασμα από την ετήσια έκθεση της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας
στην Αθήνα για τη «μακεδονική» μειονότητα στην Ελλάδα.
Σημείωμα του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Άλες Μπεμπλέρ
για τη συνάντησή του με τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Καπετανίδη για την αρθρογραφία της εφημερίδας «Νόβα Μακεντόνια» και
του περιοδικού «Η Φωνή των Αιγαιατών» καθώς και για το βιβλίο του
Λάζαρ Μοΐσοφ.
Σημείωμα ανώνυμου στελέχους του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για την αρθρογραφία του περιοδικού «Η Φωνή των Αιγαιατών» που εκδιδόταν στα Σκόπια από την Ένωση Προσφύγων.
Σημείωμα του διευθυντή της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών Μιχάιλο Γιαβόρσκι για τη συνάντησή του με
τον Έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Φίλωνα Φίλων για τις ανθελληνικές δραστηριότητες στη ΛΔΜ.
Μνημόνιο του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με ανθελληνικές εκδηλώσεις στα Σκόπια το οποίο επέδωσε ο έλληνας πρεσβευτής στο Βελιγράδι Φίλων Φίλων στη συνάντησή του με τον διευθυντή της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών Μίροσλαβ Γιαβόρσκι, στις 20 Ιουλίου 1955.
Γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών για το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων του
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ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου που διέφυγαν στη Γιουγκοσλαβία.
Άκρως απόρρητο έγγραφο της κυβέρνησης της ΛΔΜ για το ζήτημα
των περιουσιών των προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου
που διέφυγαν στη Γιουγκοσλαβία.
Απόσπασμα σημειώματος της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού
υπουργείου Εξωτερικών προς τον υπουργό Εξωτερικών Κότσα Πόποβιτς για το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων του ελληνικού
Εμφυλίου Πολέμου που διέφυγαν στη Γιουγκοσλαβία.
Απόσπασμα σημειώματος της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού
υπουργείου Εξωτερικών για τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις μετά την απόφαση της
μετεγκατάστασης στη ΛΔΜ ενός αριθμού προσφύγων του ελληνικού
Εμφυλίου Πολέμου που είχαν διαφύγει σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Παβίτσεβιτς για τη συνομιλία του με τον Έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι
Φίλων για το Μακεδονικό Ζήτημα.
Σημείωμα του γιουγκοσλάβου υπουργού Εξωτερικών Κότσα Πόποβιτς για τη συνομιλία του με τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι
Φίλων για το Μακεδονικό Ζήτημα.
Σημείωμα του γιουγκοσλάβου πρέσβη Λ. Ραντοβάνοβιτς για την αποχαιρετηστήρια συνάντησή του με τον Έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Φίλων για το Μακεδονικό Ζήτημα.
Μνημόνιο της Διεύθυνσης για την Προστασία της Γιουγκοσλαβικής
Περιουσίας στο Εξωτερικό του υπουργείου Οικονομικών για το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα.
Απόσπασμα από το πρακτικό των συνομιλιών του έλληνα πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή με τον Έν. Καρντέλι για το Μακεδονικό Ζήτημα κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του γιουγκοσλάβου
Αντιπρόεδρου στην Αθήνα (22-25 Οκτωβρίου 1957).
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών προς την
πρεσβεία στην Αθήνα με το οποίο διαβιβάζει έγγαφο της Επιτροπής
για τις εθνικές μειονότητες που συστάθηκε στο πλαίσιο Κεντρικής
Επιτροπής της Ένωσης Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας σχετικά με τη
«μακεδονική» μειονότητα στην Ελλάδα.
Σημείωμα του διευθυντή της Γ΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υ-
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44.

πουργείου Εξωτερικών πρέσβη Ραντοβάνοβιτς για την πορεία των
ελληνογιουγκοσλαβικών διαπραγματεύσεων σχετικά με το ζήτημα της
χρήσης της σλαβομακεδονικής γλώσσας στα δελτία εισόδου ελλήνων
και γιουγκοσλάβων πολιτών στο πλαίσιο της συμφωνίας μεθοριακής
επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας.
Γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για το ζήτημα της χρήσης της σλαβομακεδονικής
γλώσσας στα δελτία εισόδου ελλήνων και γιουγκοσλάβων πολιτών
στο πλαίσιο της συμφωνίας μεθοριακής επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας
και Γιουγκοσλαβίας.
Σημείωμα του τμήματος Ελλάδας της Γ΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για την πορεία των διαπραγματεύσεων
στο πλαίσιο της Μεικτής Ελληνογιουγκοσλαβικής Επιτροπής.
Σημείωμα του διευθυντή της Γ΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών πρέσβη Ραντοβάνοβιτς για το ζήτημα της
χρήσης της σλαβομακεδονικής γλώσσας στα δελτία εισόδου ελλήνων
και γιουγκοσλάβων πολιτών στο πλαίσιο της συμφωνίας μεθοριακής
επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Μίλκοβιτς
για τη συνομιλία του με τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Τσακαλώτο και τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών Αβέρωφ για το ζήτημα της
ορκωμοσίας των σλαβόφωνων κατοίκων του χωριού Καρδιά.
Σημείωμα της Γ΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών προς την κυβέρνηση της ΛΔΜ για τις απόψεις του έλληνα
αντιπροέδρου Κανελλόπουλου για το ζήτημα των ορκωμοσιών των
σλαβόφωνων κατοίκων τριών χωριών της Δυτικής Μακεδονίας.
Σημείωμα του γιουγκοσλάβου υπουργού Εξωτερικών Κότσα Πόποβιτς για την κατ’ ιδίαν συνομιλία που είχε με τον έλληνα πρωθυπουργό Ευάγγελο Αβέρωφ για το Μακεδονικό Ζήτημα στα νησιά Μπριόνι.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Μίλκοβιτς
για το περιεχόμενο μνημονίου που του επέδωσε ο γενικός γραμματέας
του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Παλαμάς για το Μακεδονικό
Ζήτημα.
Σημείωμα του γιουγκοσλάβου βοηθού υπουργού Εξωτερικών Βεϊβόντα για την συνομιλία με τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Νικολαρεΐζη για την ομιλία του προέδρου της ΛΔΜ Λάζαρ Κολισέφσκι
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στο συνέδριο της Σοσιαλιστικής Συμμαχίας στα Σκόπια.
Σημείωμα του συμβούλου στη Διεύθυνση για την προστασία της
γιουγκοσλαβικής περιουσίας στο Εξωτερικό, Αλεξάνταρ Στογιάνοβιτς, για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν όσοι πρόσφυγες του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου θεωρούν ότι πλήττονται από
την εφαρμογή του ελληνικού Νομοθετικού Διατάγματος 3958/1959
για τις εγκαταλελειμμένες περιουσίες.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Μίλκοβιτς
για τη συνομιλία με τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Αβέρωφ για το Μακεδονικό Ζήτημα με αφορμή την έκθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχετικά με τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών προς την πρεσβεία Αθηνών για το περιεχόμενο των δηλώσεων του πρωθυπουργού της ΛΔΜ
Γκρλίτσκωφ σε ξένους δημοσιογράφους περί «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου υπουργού Εξωτερικών Κότσα Πόποβιτς προς τον γιουγκοσλάβο πρεσβευτή στην Αθήνα Πέκο Ντάπτσεβιτς με οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσει τις
ελληνικές αντιδράσεις σχετικά με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του
γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών Κουντς περί «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή Πέκο Ντάπτσεβιτς για
τη συνομιλία που είχε με τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών Αβέρωφ
περί «μακεδονικής» μειονότητας.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Πέκο Ντάπτσεβιτς για τη συνομιλία του με τον έλληνα πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή για το Μακεδονικό Ζήτημα. Εκτιμήσεις Ντάπτσεβιτς για ανάγκη επανεξέτασης της γιουγκοσλαβικής πολιτικής έναντι της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα της Γ΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου
Εξωτερικών προς όλες τις διπλωματικές αρχές της χώρας στο εξωτερικό για την τρέχουσα κατάσταση στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Σημείωμα του Α΄ γραμματέα της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας στην
Αθήνα Τζ. Σμίλιανιτς για τη συνομιλία του με τον διευθυντή της Α΄
πολιτικής διεύθυνσης του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Χειμα-
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54.

55.

56.

57.

58.
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60.

ριού για το Μακεδονικό Ζήτημα.
Έγγραφο της κυβέρνησης της ΛΔΜ με την οποία εντέλλεται η γιουγκοσλαβική αντιπροσωπεία στη Μεικτή Ελληνογιουγκοσλαβική Επιτροπή να μη θέσει το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων του
ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή Πέκο Ντάπτσεβιτς στην
Αθήνα για την κατάσταση στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις μετά
την επίσκεψη του γιουγκοσλάβου υπουργού Εξωτερικών Κ. Πόποβιτς
στην Αθήνα και τη δεύτερη συμφωνία κυρίων μεταξύ Πόποβιτς και
Αβέρωφ.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Πέκο Ντάπτσεβιτς για το διάβημα διαμαρτυρίας του διευθυντή της Α΄ πολιτικής
διεύθυνσης του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Χειμαριού σχετικά με το ημερολόγιο της «Μάτιτσα».
Τηλεγράφημα της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου
Εξωτερικών με οδηγίες προς τον πρεσβευτή της χώρας στην Αθήνα
Πέκο Ντάπτσεβιτς σχετικά με το ελληνικό διάβημα για το ημερολόγιο
της «Μάτιτσα».
Έγγραφο της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών προς την κυβέρνηση της ΛΔΜ για τη συνομιλία του πρεσβευτή
της χώρας στην Αθήνα Πέκο Ντάπτσεβιτς με τον Αβέρωφ σχετικά με
την απόφαση της κυβέρνησης της ΛΔΜ να απαγορεύσει την περαιτέρω διανομή του ημερολογίου της «Μάτιτσα».
Τηλεγράφημα της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου
Εξωτερικών προς την πρεσβεία Αθηνών με πληροφορίες σχετικά με
την μετεγκατάσταση προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου
από άλλες σοσιαλιστικές χώρες στη ΛΔΜ και το σχετικό ελληνικό
ενδιαφέρον.
Μνημόνιο του αρμόδιου τμήματος Ελλάδας και Κύπρου της Β΄ Διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης της ΣΔΜ Γκρλίτσκωφ για τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Έγγραφο της γιουγκοσλαβικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης προς τη
γιουγκοσλαβική αντιπροσωπεία που μετείχε στις ελληνογιουγκοσλαβικές διαβουλεύσεις να μην θέσει το ζήτημα των περιουσιών των
προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα.
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Σημείωμα για τη συνομιλία του γιουγκοσλάβου προξένου στη Θεσσαλονίκη Γκαμπιέλ Κούζινα με τον πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Νταν Ζάκαρι για τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Πέκο Ντάπτσεβιτς για τη συνομιλία του με τον νέο έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Καμπαλούρη ενόψει της επίσκεψης του έλληνα πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου και του υπουργού Εξωτερικών Κωστόπουλου στο
Βελιγράδι.
Έγγραφο της κυβέρνησης της ΣΔΜ προς το υπουργείο Εξωτερικών
για τις ελληνικές διαμαρτυρίες για τη χρήση του όρου «Μακεδονία
του Αιγαίου» σε διάφορα ταξιδιωτικά έγγραφα και για τη «Μακεδονική Εκκλησία».
Σημείωμα για τη συνομιλία του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών
Μ. Παβίτσεβιτς με τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Ν. Καμπαλούρη για την προπαγάνδα της ΣΔΜ περί ενιαίας Μακεδονίας.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Μ. Γιαβόρσκι για τη συνομιλία του με τον Μπίτσιο για τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Μιχάιλο
Γιαβόρσκι για τη συνομιλία του με τον έλληνα πρωθυπουργό για το
Μακεδονικό Ζήτημα.
Απόσπασμα από άκρως απόρρητη έκθεση της Β΄ Διεύθυνσης του
γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών που τέθηκε υπόψη του
πρωθυπουργού Πέταρ Στάμπολιτς ενόψει της επίσημης επίσκεψής του
στην Ελλάδα.
Κρυπτοτηλεαντιγράφημα της πρεσβείας Αθηνών για τη συνομιλία του
εμπορικού ακολούθου της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας Κομάτινα με
τον σύμβουλο στην Α΄ πολιτική διεύθυνση Κοραντή για το Μακεδονικό Ζήτημα με αφορμή την επίσκεψη του γιουγκοσλάβου πρωθυπουργού Πέταρ Στάμπολιτς στην Αθήνα.
Απόσπασμα έκθεσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών
για τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Σημείωμα της πρεσβείας Αθηνών για τη συνομιλία του εμπορικού
ακολούθου της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας Μπράνκο Κομάτινα με
τον διευθυντή της Α΄ διεύθυνσης του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Καμπιώτη για το Μακεδονικό Ζήτημα.

1.
Σημείωμα για τη συνομιλία του βοηθού υπουργού Εξωτερικών Βεϊβόντα με τον έλληνα επιτετραμμένο στο Βελιγράδι Καλούτση για τον επαναπατρισμό των ελλήνων στρατιωτών και ελληνοπαίδων, καθώς και
για το ζήτημα των δηλώσεων του υπουργού Εξωτερικών Έντουαρντ
Καρντέλι περί «μακεδονικής» μειονότητας.
Σημείωμα
για την συνομιλία του βοηθού υπουργού συντρόφου Βεϊβόντα με τον έλληνα επιτετραμμένο Καλούτση, στις 26 Μαΐου 1950, στις 13:00
Ήλθε μετά από αίτημά του.
1. Είπε ότι έρχεται μετά από εντολή της Κυβέρνησής του σχετικά με
την επιστροφή των ελλήνων στρατιωτών που βρίσκονται στη Γιουγκοσλαβία και οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση προσδίδει πρωτεύουσα σημασία στο ζήτημα αυτό, ουσιαστικά την
ίδια με εκείνη σχετικά με την επιστροφή των ελληνοπαίδων. Παρακαλεί να
επιδοθεί στην ελληνική κυβέρνηση πλήρης κατάλογος όλων των ελλήνων
στρατιωτών που βρίσκονται στη Γιουγκοσλαβία. Πρόκειται για άτομα που
οι «εξεγερθέντες» (όπως τους ονόμασε ο Καλούτσης1) οδήγησαν στη Γιουγκοσλαβία ή, ακόμη, τα ίδια, δραπετεύοντας έφθασαν στη Γιουγκοσλαβία,
επειδή δεν μπορούσαν να περάσουν στην άλλη πλευρά [του μετώπου]. Ο
Καλούτσης είπε ότι οι ίδιοι έχουν πληροφορίες για 12 τέτοια πρόσωπα, τα
οποία εργάζονται στον αγροτικό συνεταιρισμό «Μλάντεν Στογιάνοβιτς» και
ότι για το ζήτημα αυτό η ελληνική πρεσβεία απέστειλε μερικές ρηματικές
διακοινώσεις προς το υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, ο αριθμός των 12
ατόμων που αναφέρουν δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περισσότεροι. Εκτός
1. Ο Καλούτσης διετέλεσε επιτετραμμένος στην ελληνική πρεσβεία Βελιγραδίου
μέχρι τα τέλη του 1950.
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από αυτό, ο Καλούτσης έφερε έναν κατάλογο με ρηματικές διακοινώσεις
(συνολικά 13) που απέστειλαν σχετικά με την κράτηση στη Γιουγκοσλαβία
του δεκανέα του ελληνικού στρατού Κεχαγιά, στις οποίες ρηματικές διακοινώσεις το υπουργείο Εξωτερικών της ΟΛΔΓ δεν απάντησε. Ο Καλούτσης επέστησε την προσοχή ότι μία από αυτές τις ρηματικές διακοινώσεις
υπογράφθηκε και απεστάλη στις 9 Ιουνίου 1949 προσωπικά στον Υπουργό
Καρντέλι.2 […]
2. Στη συνέχεια ο Καλούτσης είπε ότι με εντολή της Κυβέρνησής του
θα αναφερθεί σε ένα ακόμη ζήτημα, αλλά πολύ πιο ευαίσθητο από το πρώτο. Πρόκειται για το ζήτημα της λεγόμενης μακεδονικής μειονότητας στην
Ελλάδα και τη δήλωση του υπουργού Καρντέλι για το ζήτημα αυτό ενώπιον
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου.3 (Ο Καλούτσης
δεν παρέλειψε ούτε μία φορά ώστε τη μακεδονική μειονότητα και το ζήτημα του καθεστώτος της να μη τα ονομάζει «λεγόμενο ζήτημα» ή «λεγόμενη
μειονότητα»). Είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση εξεπλάγη από την ανακίνηση
του ζητήματος αυτού στην αρχή της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των
δύο χωρών μας και από τη δήλωση του υπουργού Καρντέλι ότι από την επίλυση του ζητήματος αυτού εξαρτάται η πλήρης ομαλοποίηση των σχέσεων. Ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η δήλωση Μοΐσοφ,4 η οποία
αναφέρεται ότι ιδιαίτερα στις παραμεθόριες με την Ελλάδα περιοχές δεν
άλλαξε «η παλιά ιδιοσυγκρασία» και η παλιά πνευματική κατάσταση. Αυτά
θα μπορούσε να πει σχετικά με την ανακίνηση και την τοποθέτηση της
γιουγκοσλαβικής πλευράς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι στην Ελλάδα δεν υφίσταται καμία μακεδονική μειονότητα
και, ως εκ τούτου, το λεγόμενο μειονοτικό ζήτημα της μακεδονικής μειονότητας για την ελληνική κυβέρνηση είναι ανύπαρκτο ζήτημα και ότι η ίδια
δεν επιθυμεί να επεισέλθει στην εξέτασή του. Για το λόγο αυτό, η ανακίνηση του συγκεκριμένου ζητήματος, κατά την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης, αποτελεί ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας. Η ανακίνη2. Ο σλοβενικής καταγωγής Έντβαρντ Καρντέλι (Edvard Kardelj) ήταν σημαίνων
στέλεχος της Ένωσης Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας. Ήταν αντιπρόεδρος της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης, ενώ από τον Αύγουστο του 1948 έως τον Ιανουάριο του
1953 διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών.
3. Η δήλωση έγινε στις 16 Μαΐου 1950.
4. Ο Λάζαρ Μοΐσοφ (Лазар Мојсов) ήταν σλαβομακεδόνας πολιτικός, μέλος της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του γιουγκοσλαβικού Κοινοβουλίου.
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ση του ζητήματος και του καθεστώτος της λεγόμενης μακεδονικής μειονότητας και μάλιστα στην αρχή της διαδικασίας εξομάλυνσης των σχέσεων
αποτελεί για την ελληνική κυβέρνηση εμπόδιο στην περαιτέρω προσέγγιση
και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας.
Του είπα ότι θα ενημερώσω τους αρμοδίους για τη θέση της ελληνικής
κυβέρνησης, αλλά άμεσα θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής:
Πρώτον, η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση προσέγγισε το ζήτημα της εξομάλυνσης των σχέσεων με την Ελλάδα χωρίς να θέτει όρους και η ίδια έχει
ήδη δώσει εμπράκτως αποδείξεις της επιθυμίας της να πραγματοποιηθεί η
εξομάλυνση. Στη δήλωση του υπουργού Καρντέλι, την οποία ο ελληνικός
Τύπος λανθασμένα αναμετέδωσε, αναφέρεται στο ζήτημα του καθεστώτος
της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα ως ένα από τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδας, από τη θετική επίλυση του οποίου,
κατά την άποψή μας, εξαρτάται η περαιτέρω προσέγγιση και βελτίωση των
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας. Στη δήλωση του υπουργού Καρντέλι
το ζήτημα αυτό δεν ετέθη ως θέμα εδαφικών βλέψεων της Γιουγκοσλαβίας,
αλλά, όπως ήδη ελέχθη, ως ζήτημα του καθεστώτος της μειονότητάς μας
στην Ελλάδα. Δεύτερον, καμία κυβέρνηση δεν ευθύνεται για τις ομιλίες και
τις δηλώσεις βουλευτών στο Κοινοβούλιο και συνεπώς ούτε η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση δεν μπορεί να απαντά για ομιλίες βουλευτών στο Κοινοβούλιο. Η θέση του Μοΐσοφ δεν αποτελεί θέση της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης. Η άποψή της διατυπώθηκε στη δήλωση του υπουργού Καρντέλι.
Τρίτον, η δήλωση ότι δεν υφίσταται μακεδονική μειονότητα και, συνεπώς,
ούτε το πρόβλημα των μειονοτικών της δικαιωμάτων, δεν μπορεί να αφαιρέσει από την ημερήσια διάταξη ένα ζήτημα το οποίο υφίσταται στην
πραγματικότητα, στην πράξη. Μια τέτοια άποψη μπορεί απλώς να δυσκολέψει την επίλυσή του. Σε ό,τι δε αφορά την υποτιθέμενη ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας μπορώ να αναφέρω ότι η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση εκφράζει το ενδιαφέρον της και σε άλλες κυβερνήσεις για
την τύχη των εθνικών της μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους και ότι οι
κυβερνήσεις αυτές, όπως είθισται στις ομαλές διεθνείς σχέσεις, εξετάζουν
τα αιτήματα, τις ρηματικές διακοινώσεις και τα διαβήματα διαμαρτυρίας
της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης, χωρίς όμως να την καταγγέλλουν για
ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις των χωρών τους. Τέταρτον, είμαι πεπεισμένος ότι η γιουγκοσλαβική κοινή γνώμη δύσκολα θα αποδεχθεί και
αναμφίβολα θα αντιδράσει σ’ αυτή την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης,
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καθώς ο κάθε άνθρωπός μας γνωρίζει πολύ καλά από μια σειρά γεγονότων
και ιδιαίτερα από τη δύσκολη μοίρα που έζησε η μειονότητα αυτή στη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ότι η μακεδονική μειονότητα στην
Ελλάδα υπάρχει και ότι η ίδια δεν έχει εξασφαλίσει ούτε τα θεμελιώδη
μειονοτικά δικαιώματα.
Ο Καλούτσης με διέκοψε και είπε ότι όποιος εκδιώχθηκε εκδιώχθηκε
επειδή βοηθούσε τους εξεγερθέντες ή ο ίδιος εξεγέρθηκε κατά της κυβέρνησής του. Σε ό,τι δε αφορά τη γιουγκοσλαβική κοινή γνώμη, αμφιβάλει ότι
γνωρίζει πολλά περί ύπαρξης μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα.
Του απάντησα ότι όλος ο λαός της και ιδιαίτερα εκείνος που ζει στα
σύνορα γνωρίζει πολύ καλά ποιος ζει στην άλλη πλευρά των ελληνικών
συνόρων. Κατά την περίοδο του πολέμου κατά της χιτλερικής κατοχής οι
άνθρωποι από τις περιοχές αυτές αγωνίστηκαν από κοινού,5 αντάλλασσαν
επισκέψεις στα χωριά και στις δύο πλευρές των συνόρων, μιλούσαν και συνεννοούνταν σε μία και την ίδια μακεδονική γλώσσα κλπ. Ως εκ τούτου, ο
λαός μας γνωρίζει πολύ καλά ότι ολόκληρα χωριά και περιοχές στην άλλη
πλευρά των συνόρων κατοικούνται από τη μακεδονική μειονότητα. Σε ό,τι
δε αφορά τις διώξεις Μακεδόνων στην Ελλάδα συχνότερα διώχθηκαν μόνο
και μόνο επειδή ήταν Μακεδόνες, απλώς επειδή ασκούνταν πολιτική απεθνικοποίησης αυτής της εθνικής μειονότητας. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι
το πραγματικό εμπόδιο στην περαιτέρω προσέγγιση και εξομάλυνση των
σχέσεών μας αποτελεί όχι το αίτημα βελτίωσης της θέσης της μειονότητας
αυτής, αλλά η «θεωρία» περί μη ύπαρξης μακεδονικής μειονότητας, καθώς
η πρακτική εφαρμογή της «θεωρίας» αυτής θα σήμαινε τη συνέχιση της
παλιάς πολιτικής, της πολιτικής απεθνικοποίησης της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα και η οποία θα αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για την ίδια
την ύπαρξή της ως εθνική μειονότητα. Πρακτικά τούτο θα σήμαινε το εξής:
όταν, για παράδειγμα, ένας Μακεδόνας ζητούσε για τα παιδιά του σχολείο
στη μητρική μακεδονική του γλώσσα, τότε θα ερχόταν σε σύγκρουση με τη
«θεωρία» και την επ’ αυτής θεμελιωμένη πρακτική της μη ύπαρξής του ως
Μακεδόνα. Ο ίδιος θα μπορούσε για το λόγο αυτό να εκδιωχθεί και να τιμωρηθεί. Αυτό στην πράξη θα σήμαινε τη μη αναγνώριση του ζητήματος
5. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν κοινοί αγώνες μεταξύ ελλήνων και γιουγκοσλάβων ανταρτών, αλλά στη διάρκεια της Κατοχής γιουγκοσλαβικές παρτιζανικές
ομάδες εισήλθαν για μικρά χρονικά διαστήματα στην ελληνική επικράτεια μετά από
έγκριση των δυνάμεων του ΕΛΑΣ.
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αυτού. Το ότι η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση έθεσε το ζήτημα αυτό στην
αρχή της διαδικασίας εξομάλυνσης των σχέσεων, τούτο αποτελεί απόδειξη
της ειλικρίνειας με την οποία προσήλθε στη διευθέτηση των καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας. Αυτό δεικνύει ότι η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση προσήλθε στην εξομάλυνση των σχέσεων χωρίς απόκρυφες βλέψεις,
επιθυμώντας την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, ώστε οι σχέσεις μας
να βελτιωθούν σημαντικά και μακροχρόνια. Ενδιαφερόμαστε για τη μοίρα
της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα υπό την έννοια της εξασφάλισης
των θεμελιωδών μειονοτικών δικαιωμάτων της μειονότητας, όπως, για παράδειγμα, η γλώσσα, τα σχολεία, η ισοτιμία με τους πολίτες ελληνικής καταγωγής, με δύο λόγια τις θεμελιώδεις ελευθερίες πολιτιστικής και εθνικής
ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι είναι όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση
της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης να φροντίσει για τη θέση της μειονότητας
για τον επιπρόσθετο λόγο επειδή στη Γιουγκοσλαβία όλες οι εθνικές μειονότητες χαίρουν όλων των μειονοτικών δικαιωμάτων. Είναι βασικό στην
πράξη και την πραγματικότητα να αρχίσει να εφαρμόζεται πολιτική χορήγησης μειονοτικών δικαιωμάτων στη μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα.
Είναι θέμα συνομιλιών μεταξύ των δύο κυβερνήσεων ο τρόπος με τον οποίο
πρέπει να επιλυθεί το ζήτημα αυτό μεταξύ των δύο χωρών μας, προκειμένου η επίλυσή του να συμβάλει στην περαιτέρω προσέγγιση και βελτίωση
των σχέσεων μεταξύ Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδας.
Ο Καλούτσης δεν επεισήλθε στη συζήτηση, αλλά περιορίστηκε στην επανάληψη των προαναφερόμενων επιχειρημάτων. Από τη συνομιλία φάνηκε ότι ήταν πληροφορημένος για τις συνομιλίες του Σέχοβιτς6 με τον Πολίτη7 για το ίδιο ζήτημα. Πριν την επίσκεψη του Καλούτση είχε ήδη δημοσιοποιηθεί η είδηση ότι η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε κινήσεις
προς τη γιουγκοσλαβική κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα. Οι Έλληνες
προφανώς βιάστηκαν ενόψει της επερώτησης και της συζήτησης που προγραμματίζεται να αρχίσει στις 28 Μαΐου στο ελληνικό Κοινοβούλιο για το
ίδιο ζήτημα. Είναι περίεργο που η κίνηση αυτή δεν έγινε στον Σέχοβιτς,
αλλά στο Βελιγράδι, μέσω του επιτετραμμένου τους Καλούτση, ο οποίος

6. Ο Σερίφ Σέχοβιτς διετέλεσε επιτετραμμένος της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας
στην Αθήνα μέχρι το τέλος του 1950.
7. Ο Ιωάννης Πολίτης ήταν την εποχή εκείνη μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός
Εξωτερικών.
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παρέμεινε εδώ από την εποχή του Τσαλδάρη.8 Σχετικά μ’ αυτό, είναι ενδιαφέρον ότι ο νέος πρεσβευτής τους θα έλθει μεταξύ 10 και 20 Ιουνίου, αν και
ο Καλούτσης, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των agrément,9 μου είπε ότι
ο Παππάς10 θα έλθει σε μερικές ημέρες.
[Βεϊβόντα]11
Κοιν:

Γραφείο Στρατάρχη
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Βοηθών Υπουργών Πρίος- Τσίτσμιλ-Γιοβάνοβιτς
Γραφείο Βοηθών Υπουργών Ματές-Μπάρισιτς-Βίλφαν
Πρεσβεία ΟΛΔΓ Αθηνών
Β΄ Διεύθυνση
Αρχείο

[DAMSPS, PA, godina 1950, fascikla 30, dosije 29, signatura
424016/26 Μαΐου 1950]

8. Ο Παναγιώτης Τσαλδάρης διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας.
9. Στα γαλλικά, συγκατάθεση των κυβερνήσεων για τη διαπίστευση πρεσβευτών
άλλων κρατών.
10. Ο διπλωμάτης Δημήτριος Παππάς είχε ανακοινωθεί τον Μάιο του 1950 ότι θα
καταλάμβανε τη θέση του πρεσβευτή της Ελλάδας στο Βελιγράδι.
11. Ο Ίβο Βεϊβόντα διετέλεσε βοηθός υπουργός Εξωτερικών.
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2.
Τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών με το οποίο γνωστοποιείται
ότι η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση δεν έθεσε ως όρο για την εξομάλυνση
των σχέσεων με την Ελλάδα τη διευθέτηση του «μειονοτικού» ζητήματος.
Υπουργείο Εξωτερικών
[Γραφείο] Βεϊβόντα
Αρ. Πρ. 413076
29 Ιουνίου 1950
Προς

Κρυπτογράφημα

Πρεσβείες ΟΛΔΓ Ουάσιγκτον, Λονδίνου, Παρισίων
Αντιπροσωπεία ΟΛΔΓ Ρώμης

Επισείουμε την προσοχή στο ζήτημα της ομαλοποίησης των σχέσεων
με την Ελλάδα και, σχετικά μ’ αυτό, στο ζήτημα των Αιγαιατών Μακεδόνων. Δεν θέσαμε ως όρο για την ομαλοποίηση των σχέσεων την επίλυση
του ζητήματος του καθεστώτος των Μακεδόνων στην Ελλάδα. Αντίθετα, η
ελληνική κυβέρνηση έθεσε ως όρο για την ομαλοποίηση να αποδεχθούμε τη
θέση της ότι το ζήτημα αυτό δεν υφίσταται, κάτι που δεν είναι αποδεκτό.
Συνεπώς, η ελληνική κυβέρνηση θέτει όρους και όχι εμείς. Είναι φανερό ότι
η θετική αντιμετώπιση της θέσης της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα θα συνέβαλε στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών μας σε σχέση με την
ίδια την ομαλοποίησή τους.
Ματές12
[DAMSPS, PA, έτος 1950, fascikla 30, dosije 10, signatura 413076/29
Ιουνίου 1950]
12. Ο Ματές διετέλεσε υφυπουργός Εξωτερικών.
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3.
Σημείωμα για τη συνάντηση του βοηθού υπουργού Εξωτερικών Βεϊβόντα με τον έλληνα επιτετραμμένο στο Βελιγράδι Καλούτση για την τοποθέτηση των πρεσβευτών στο Βελιγράδι και την Αθήνα. Η γιουγκοσλαβική πλευρά ανακοινώνει τον επαναπατρισμό ομάδας ελληνοπαίδων.
Σημείωμα
για τη συνάντηση του βοηθού υπουργού Βεϊβόντα με τον έλληνα επιτετραμμένο Καλούτση, στις 24 Νοεμβρίου, ώρα 13:00
Ήλθε μετά από αίτημά του.
1. Έφερε τα βιογραφικά στοιχεία του Σπύρου Καπετανίδη,13 για τον οποίο ζητά agrément14. […]
2. Ο Καλούτσης είπε ότι ενημέρωσε την κυβέρνησή του για το περιεχόμενο της τελευταίας μας συνομιλίας. Σχετικά με την αναφορά μου ότι ο
Σέχοβιτς είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Αθήνα, έλαβε εντολή από την κυβέρνησή του να δηλώσει ότι η ελληνική κυβέρνηση, επειδή ο κ. Σέχοβιτς
ήταν επιτετραμμένος της ΟΛΔΓ στην Αθήνα στη διάρκεια της όξυνσης των
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, υπέθεσε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο θα τοποθετηθεί ως γιουγκοσλάβος πρεσβευτής στην Αθήνα.
Του απάντησα ότι η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση όρισε ως πρεσβευτή
της τον Σέχοβιτς επειδή, μεταξύ άλλων, θεωρούσε ότι η τοποθέτησή του θα
γίνει αποδεκτή με ικανοποίηση από την ελληνική κυβέρνηση. Του είπα ότι
θα μεταφέρω στην κυβέρνησή μου την παρατήρηση της ελληνικής κυβέρνησης.
Ο Καλούτσης είπε ότι δεν έχουν κάτι προσωπικό εναντίον του Σέχοβιτς
13. Ο Σπύρος Καπετανίδης διετέλεσε πρεσβευτής της Ελλάδας στο Βελιγράδι από
τις αρχές του 1951 έως το καλοκαίρι του 1954.
14. Στα γαλλικά, συγκατάθεση των κυβερνήσεων για τη διαπίστευση πρεσβευτών
άλλων κρατών.
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και επανέλαβε ότι θα ήταν ενοχλητικό να τοποθετεί πρεσβευτής ένα άτομο
το οποίο διηύθυνε την πρεσβεία της ΟΛΔΓ στη διάρκεια των οξυμένων
σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας.
(Ο Καλούτσης απέφυγε οποιαδήποτε συζήτηση για το ζήτημα της μακεδονικής μειονότητας το οποίο έθεσα στην τελευταία μας συνάντηση, μολονότι δήλωσε ρητά ότι γνωστοποίησε το περιεχόμενό της στην κυβέρνησή
του. Φαίνεται, συνεπώς, ότι επιθυμούν να αποφύγουν κάθε συζήτηση για το
ζήτημα αυτό, καθώς υπήρχε κίνδυνος καθυστέρησης της εγκαθίδρυσης
πλήρων διπλωματικών σχέσεων.)
3. Του ανακοίνωσα ότι ένα παιδί από την ομάδα των 22 παιδιών που
πρέπει να παραδοθούν στις 25 Νοεμβρίου αρρώστησε από οστρακιά και ως
εκ τούτου η ομάδα θα αποτελείται από 21 παιδιά.
Βεϊβόντα
Κοιν:

Γραφείο Στρατάρχη
Γραφείο Ματές
Γραφείο Γιοβάνοβιτς-Τσίτσμιλ
Σύμβουλο Β. Πόποβιτς
Πρεσβεία ΟΛΔΓ Αθηνών
Αρχείο

[DAMSPS, PA, έτος 1950, fascikla 30, dosije 24, signatura 422656/24
Νοεμβρίου 1950]

49

4.
Έκθεση της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας στην Αθήνα για τη «μακεδονική» μειονότητα στην Ελλάδα και εκτιμήσεις για άσκηση πιέσεων προς
τα μέλη της για μετανάστευση στις υπερωκεάνιες χώρες.
[Πρεσβεία Αθηνών]
Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Α΄ Διεύθυνση
Βελιγράδι
Θέμα: Έκθεση για τη μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα
Από την Αθήνα δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να είμαστε
ενήμεροι για τις ενέργειες των ελληνικών Αρχών έναντι της μειονότητάς
μας που διαβιεί στην Αιγαιακή Μακεδονία. Εκθέτουμε απλώς μερικά στοιχεία τα οποία παρατηρούνται και τα οποία, μολονότι μη ικανοποιητικά, δεικνύουν ως ένα βαθμό τις προθέσεις των ελληνικών Αρχών έναντι της εθνικής μας μειονότητας.
1. Το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσω του Τύπου όλο και συχνότερα
αναφέρεται ότι η Ελλάδα είναι πυκνοκατοικημένη, ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος ανεργίας στο μέλλον, ότι η ανόρθωση της εθνικής οικονομίας προχωρεί με βραδείς ρυθμούς και ότι το ζήτημα αυτό θα επιλυθεί
μερικώς και ότι μπορεί ριζικά να αντιμετωπισθεί μόνο με την μετανάστευση ενός τμήματος των κατοίκων από τις «πυκνοκατοικημένες περιοχές» σε
άλλα κράτη, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία κά. Στις εφημερίδες αναφέρθηκε ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση δέχθηκε άμεσα έναν μεγάλο αριθμό
και ότι στην Ελλάδα ήδη δήλωσαν και ετοιμάζονται να ταξιδέψουν περισσότερα από 12.000 άτομα.
Με στόχο να προωθήσουν τη μετανάστευση οι ελληνικές Αρχές ιδρύουν ειδικές επιτροπές μετανάστευσης, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες,
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οργανώνουν και διευκολύνουν την αποπληρωμή της μεταφοράς. Σε όλη
αυτή τη δραστηριότητα πουθενά δεν αναφέρεται η μακεδονική εθνική μειονότητα, ούτε οι κατηγορίες και οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι
μετανάστες.
2. Την ίδια εποχή, υπάρχουν παραδείγματα που δεικνύουν ότι μάλλον η
μετανάστευση αφορά κυρίως Μακεδόνες από την Αιγαιακή Μακεδονία –
«σλαβόφωνους».
α) Στο πλοίο μας «Ράντικ» επιβιβάστηκαν στις 20 τρέχοντος στον Πειραιά (πλησίον της Αθήνας) 270 περίπου ταξιδιώτες, οι οποίοι με ολόκληρες
τις οικογένειές τους μετοικούσαν στην Αυστραλία. Οι υπάλληλοί μας επισκέφθηκαν το πλοίο και συζήτησαν με αυτούς τους επιβάτες. Με όλους
όσους συνομίλησαν τους ελέχθη ότι όλη η ομάδα 170 περίπου ατόμων προέρχεται από την περιοχή της Φλώρινας, μιλούν μακεδονικά, αλλά φοβούνται. Λένε ότι μεταναστεύουν επειδή η ζωή τους είναι δύσκολη, αλλά φοβούνται και τίποτα δεν ανέφεραν σχετικά με συγκεκριμένες ενέργειες εναντίον τους. Είναι γνωστό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταφέρονται
συχνά ομάδες στην Αυστραλία τόσο με ελληνικά όσο και με αλλοδαπά
πλοία. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Μακεδόνες που ταξίδεψαν με το
«Ράντικ» δεν αποτελούν εξαίρεση και είναι πιθανότερο και οι υπόλοιπες
ομάδες να αποτελούνται κυρίως από Μακεδόνες, μολονότι δεν έχουμε αποδείξεις γι’ αυτό. […]
γ) Γνωστοποιήσαμε με τηλεγράφημα ότι στη Βόρεια Ελλάδα αυξήθηκε
πρόσφατα ο αριθμός των σταθμών χωροφυλακής κατά 31 σταθμούς. Στον
Τύπο αναφέρεται ότι πρέπει να επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι οι οποίοι στη
διάρκεια του πολέμου διέφυγαν από τη Βόρεια Ελλάδα στο νότο.
Κάποιες εφημερίδες ανέφεραν ότι πρέπει να δοθεί γη στους ακτήμονες
αγρότες, αλλά δεν λένε ποιανού γη.
Συμπέρασμα:
Την περίοδο αυτή δίδεται η εντύπωση ότι η ελληνική κυβέρνηση μάλλον βιαστικά επιχειρεί με τη μετανάστευση και την εγκατάσταση Ελλήνων
να διασπάσει τη μακεδονική μειονότητα πριν επιλυθούν τα υπόλοιπα ζητήματα με την Ελλάδα ώστε να μας φέρει μπροστά σε ένα τετελεσμένο γεγονός.
Όλα αυτά γίνονται έξυπνα, τίποτα δεν γράφεται, μεταναστεύουν «οικειοθελώς». Οι Μακεδόνες είναι φοβισμένοι, η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη και για τους ίδιους τους Έλληνες. Είναι αρκετό στους πληγέ-
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ντες Μακεδόνες να μην τους βοηθήσεις, προκειμένου να γίνει αφόρητη η
ζωή τους, ώστε «οικειοθελώς» να μεταναστεύσουν.
Θεωρώ ότι θα πρέπει στο ζήτημα αυτό να επιστήσετε την προσοχή του
προξενείου μας στη Θεσσαλονίκη ώστε να το παρακολουθεί.
Θάνατος στο φασισμό – Λευτεριά στο Λαό
Ο πρεσβευτής
Ράντος Γιοβάνοβιτς15
[DAMSPS, PA, godina 1951, fascikla 30, dosije 21, signatura 42274]

15. Ο Ράντος Γιοβάνοβιτς διετέλεσε πρεσβευτής της Γιουγκοσλαβίας στην Αθήνα
από τις αρχές του 1951 έως τα τέλη του 1955.
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5.
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών
για την υποχρέωση των γιουγκοσλαβικών Αρχών να ικανοποιήσουν το
αίτημα προσφύγων για τον επαναπατρισμό τους στην Ελλάδα.
Υπουργείο Εξωτερικών της ΟΛΔΓ
Νομικό Συμβούλιο
Αρ. πρ. 46799

Βελιγράδι, 21 Μαΐου 1951

Το ζήτημα του επαναπατρισμού των μακεδόνων προσφύγων στην Ελλάδα
Μεταξύ των μακεδόνων προσφύγων από την Ελλάδα, οι οποίοι ανέρχονται σε 15.000, 60 περίπου άτομα προσήλθαν στην ελληνική πρεσβεία
στο Βελιγράδι και στο προξενείο στα Σκόπια και ζήτησαν τον επαναπατρισμό τους ως έλληνες πολίτες. Η ελληνική πρεσβεία εξέδωσε ισχυρά διαβατήρια και παρακάλεσε για την έκδοση θεωρήσεων εξόδου για την επιστροφή τους στη χώρα τους.
Οι σύντροφοι από την κυβέρνηση της ΛΔ Μακεδονίας έχουν την άποψη ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ενοχλητικό και ότι δεν υποχρεούμαστε να εκδώσουμε θεωρήσεις εξόδου σε πρόσωπα που τέθηκαν υπό την προστασία μας
και τους νόμους μας, ακόμη και στην περίπτωση που δηλώσουν την επιθυμία τους να επαναπατρισθούν.
Η ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών φέρει το προαναφερόμενο ζήτημα στο Νομικό Συμβούλιο για τη νομική του πτυχή και αιτείται το Νομικό
Συμβούλιο να στηρίξει με κείμενα την άποψή του βάσει των οποίων υπάρχει ή δεν υπάρχει διεθνής υποχρέωση της Γιουγκοσλαβίας να εκδώσει τέτοιου είδους θεωρήσεις εξόδου, ήτοι [αν αποτελεί] δικαίωμα των ελλήνων
[πολιτών] η ικανοποίηση του αιτήματός τους.
Το Νομικό Συμβούλιο έχει την ακόλουθη άποψη:
Οι πρόσφυγες από την Αιγαιακή Μακεδονία ζήτησαν και έλαβαν άσυλο
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στη χώρα μας. Με το γεγονός αυτό δεν απώλεσαν την ελληνική υπηκοότητα,
ούτε έλαβαν τη γιουγκοσλαβική. Ως εκ τούτου, κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι
δεν ζήτησαν ιδιαίτερα και δεν έλαβαν την υπηκοότητά μας – οι οποίοι, δηλαδή, δεν απέκτησαν με πολιτογράφηση τη γιουγκοσλαβική υπηκοότητα, παρέμειναν σε μας ως αλλοδαποί με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τα
οποία, βάσει του γενικού διεθνούς δικαίου, έχουν οι αλλοδαποί. Το γεγονός
ότι τους παρασχέθηκε άσυλο ή προστασία, τους δίδει το δικαίωμα παραμονής
στην επικράτεια της χώρας μας και τους προστατεύει, μέχρις ότου τους αναγνωρίζουμε το άσυλο, από το ενδεχόμενο εκδίωξης από τη χώρα και ειδικότερα από την έκδοσή τους στην Ελλάδα, αλλά δεν τους επιβάλει εξαιτίας αυτού κανένα περιορισμό δικαιωμάτων, τα οποία εξάλλου έχουν οι αλλοδαποί.
Ένα από τα θεμελιώδη και αδιαμφισβήτητα δικαιώματα των αλλοδαπών είναι
το δικαίωμα ελευθερίας εξόδου από τη χώρα. […]
Ως εκ τούτου, το Νομικό Συμβούλιο θεωρεί, πως όχι μόνο δεν υφίσταται καμία νομική βάση για την παρεμπόδιση της επιστροφής αυτών των
προσφύγων, οι οποίοι το επιθυμούν και οι οποίοι δεν απέκτησαν με τη θέλησή τους την γιουγκοσλαβική υπηκοότητα, αλλά με την παρεμπόδισή της
θα καταλύαμε μία από τις ολιγότερο αμφισβητούμενες αρχές του διεθνούς
δικαίου.
Ωστόσο, προκειμένου να αποφύγουμε ενδεχόμενες μετέπειτα κατηγορίες ότι τους στερήσαμε το άσυλο, πρέπει να ζητήσουμε από κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει ενυπόγραφο γραπτό αίτημα για την έκδοση θεώρησης
εξόδου με σκοπό τον επαναπατρισμό.
Θάνατος στο Φασισμό – Λευτεριά στο Λαό
Ο Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος
Πρέσβης Δρ Μίλαν Μπάρτος16
Κοιν:

συντρόφους Καρντέλι, Βλάχοβιτς, Ματές,
Βεϊβόντα, Μπάρισιτς, Βούτσινιτς, ΥΠΕΞ /Ιβέκοβιτς/

[DAMSPS, PA, godina 1951, fascikla 30, dosije 17, signatura 46799/21
Μαΐου 1951]

16. Ο Μίλαν Μπάρτος ήταν εξέχων νομικός με εξειδίκευση στο διεθνές δίκαιο,
καθηγητής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, ακαδημαϊκός και αντιπρόεδρος της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (SANU).
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6.
Έγγραφο του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για το διάβημα
διαμαρτυρίας προς τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι σχετικά με το
ζήτημα της μετανάστευσης ελλήνων πολιτών στις υπερωκεάνιες χώρες.
[Υπουργείο Εξωτερικών]
7 Ιουνίου 1951
Απόρρητο 47621
Προς Πρεσβεία Αθηνών
Καλέσαμε σήμερα τον Καπετανίδη σχετικά με τη μαζική μετανάστευση Μακεδόνων από την Ελλάδα. Του είπαμε ότι το ζήτημα αυτό, ιδωμένο
από πολιτική σκοπιά, αποτελεί σταδιακή εξόντωση της μακεδονικής εθνικής μειονότητας ως συμπαγούς εθνικής ομάδας. Ότι η μετανάστευση αυτή
έχει πολιτικό χαρακτήρα δεικνύεται από το γεγονός ότι οι πρώτες χιλιάδες
μεταναστών Μακεδόνων από την Ελλάδα προέρχονται από τη συνοριακή
ζώνη. Είπαμε ότι η κατάσταση (οικονομική, πολιτιστική και πολιτική) των
ανθρώπων αυτών είναι τέτοια, ώστε μπορεί να γίνει λόγος για βίαια μετανάστευση καθώς οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών έγιναν αφόρητες. Σε σχέση με το προηγούμενο [ελληνικό αίτημα] υπογραμμίσαμε ότι
δεν τίθεται ζήτημα επιστροφής της μακεδονικής προσφυγιάς από τη Γιουγκοσλαβία στην Ελλάδα, καθώς μια τέτοια επιστροφή δεν θα σηματοδοτούσε παρά το ενδιάμεσο στάδιο για τη μετανάστευσή της. Με τον τρόπο
αυτό και εμείς οι ίδιοι θα μετείχαμε στη μετανάστευση της μειονότητάς
μας. Υπογραμμίσαμε ότι δεν θέτουμε το ζήτημα της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα γενικότερα, δηλαδή, των μειονοτικών της δικαιωμάτων,
αλλά το ζήτημα της μετανάστευσής της που μπορεί να πλήξει την περαιτέρω πρόοδο των καλών σχέσεων με την Ελλάδα, την οποία επιθυμούμε. Είπαμε ότι τα γεγονότα αυτά προκαλούν την αναστάτωση όχι μόνο της μακε-
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δονικής, αλλά και ολόκληρης της κοινής μας γνώμης και ότι οι ειδήσεις που
εμφανίστηκαν στον Τύπο μας αποτελούν έκφραση αυτής της διάθεσης της
κοινής γνώμης. Δεν επιθυμούμε προπαγανδιστική εκστρατεία, αλλά μέχρις
ότου υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα με τα οποία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε πρέπει να είναι αναμενόμενο πως δε μπορούμε να τα προσπεράσουμε. Ο Καπετανίδης ήταν έκπληκτος και ανέτοιμος. Το βασικό του
επιχείρημα συνίστατο στο ότι το ζήτημα της μετανάστευσης αποτελεί βασικό πρόβλημα της Ελλάδας, ότι μεταναστεύουν όχι μόνο Μακεδόνες αλλά
και Έλληνες και ότι ούτε η ελληνική κυβέρνηση ούτε οι Αρχές επιλέγουν τα
άτομα που μεταναστεύουν, αλλά οι επιτροπές των χωρών στις οποίες οι άνθρωποι μεταβαίνουν. Στην αρχή της συνομιλίας μας ο Καπετανίδης επέστησε σε ήπιο τόνο την προσοχή της Κυβέρνησής μας στην εκστρατεία του
Τύπου μας και ιδιαίτερα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Σκοπίων και του περιοδικού των Αιγαιατών Μακεδόνων17 που εκδίδεται στη Γιουγκοσλαβία.
Προσπαθήστε στις συνομιλίες σας με τους πολιτικούς διαφόρων πολιτικών
κομμάτων και άλλων συνομιλητών σας, με κατάλληλο τρόπο, να φέρετε τη
συζήτηση στο ζήτημα αυτό και κατά τρόπο ορθό να εξηγήσετε την άποψή
μας. Πληροφορήστε μας για όλα όσα είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο
ζήτημα.
Ματές
[DAMSPS, PA, godina 1951, fascikla 30, dosije 21, signatura 47621/7
Ιουνίου 1951]

17. Πρόκειται για το περιοδικό «Η Φωνή των Αιγαιατών» που άρχισε να εκδίδεται
το καλοκαίρι του 1950 στα Σκόπια.
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7.
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις προϋποθέσεις διανομής κρατικής ακίνητης
περιουσίας και χορήγησης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στους καταγόμενους από την Ελλάδα πρόσφυγες που διαβιούν στη Γιουγκοσλαβία.
Υπουργείο Εξωτερικών της ΟΛΔΓ
Νομικό Συμβούλιο
Αρ. πρ. 47939/ΧΧ
Βελιγράδι, 21 Ιουνίου 1951
Το Νομικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών της ΟΛΔΓ εξέτασε
τα ερωτήματα:
1. Εάν στους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, οι οποίοι
διέφυγαν στη Γιουγκοσλαβία, μπορούν σε βάρος του κράτους να διανεμηθούν για τις ανάγκες τους αγροτικές περιουσίες και να αναγερθούν οικίες,
2. Εάν σ’ αυτούς τους αγωνιστές μπορούν να αποδοθούν δικαιώματα
και προνόμια [που προβλέπονται] στον Νόμο για τους στρατιωτικούς ανάπηρους πολέμου,
3. Πως θα διασφαλιστούμε από ενδεχόμενα αιτήματα των ατόμων αυτών για αποζημίωση της περιουσίας που αποκτήθηκε με τον τρόπο αυτό
στην περίπτωση επιστροφής τους στην Ελλάδα,
4. Πως θα επηρεάσουν τα ανωτέρω ζητήματα τις σχέσεις μας με την
Ελλάδα,
τα οποία έθεσε το υπουργείο Οικονομικών της ΟΛΔΓ και για τα οποία
γνωμοδοτεί ως ακολούθως:
1. Όλα τα κυρίαρχα κράτη πρέπει να ασκούν τις λειτουργίες τους στο
πλαίσιο των υφιστάμενων διεθνών κανόνων και πρακτικών. Οι πράξεις τους
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και,
ιδιαίτερα, τα συγκεκριμένα μέτρα να μην πλήττουν την εσωτερική συγκρότηση ενός κράτους, καθώς στο σημείο αυτό έγκειται η διεθνής ευθύνη του
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κράτους, η οποία υπογραμμίζεται ιδιαίτερα στην περίπτωση που το κράτος
αυτό βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα, το κράτος μας διατήρησε την πλήρη ουδετερότητα,18 στο πνεύμα της αρχής του διεθνούς δικαίου και των υφισταμένων
κανόνων. Το γεγονός ότι το κράτος μας παραχώρησε καταφύγιο σε εκείνους που ανήκαν στην εξεγερμένη πλευρά, δεν μειώνει την ουδετερότητά
του, καθώς ενήργησε σε αντιστοιχία με τους υφιστάμενους διεθνείς κανόνες. Σήμερα όμως που ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Ελλάδα έληξε και τη
στιγμή που το κράτος μας εγκαθίδρυσε σχέσεις καλής γειτονίας με την χώρα αυτή, θα πρέπει, πριν από όλα, να υπάρχει μέριμνα ώστε να μην πληγούν
οι σχέσεις αυτές με κάποιο μέτρο μας.
Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι η απόδοση κάποιων δικαιωμάτων και
προνομίων στα πρόσωπα εκείνα που βρήκαν καταφύγιο στη χώρα μας και
αποδέχθηκαν την υπηκοότητά μας19 και η εξομοίωσή τους με τα δικαιώματα των υπολοίπων πολιτών, κάτι που ούτως ή άλλως συνάδει με τις διεθνείς
υποχρεώσεις ενός κράτους, πρέπει να στηρίζεται στις γενικές διατάξεις που
αφορούν τέτοιας κατηγορίας πρόσωπα και όχι μόνο τους πολίτες μιας χώρας, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε
αναμφίβολα σημαντικές επιπτώσεις.
Ως εκ τούτου, η διανομή αγροτικών περιουσιών και δικαιωμάτων βάσει
του Νόμου για τους στρατιωτικούς ανάπηρους πολέμου μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σε εκείνους τους αγωνιστές οι οποίοι αποδέχθηκαν την υπηκοότητά μας,20 υπό την έννοια του άρθρου 9 για την υπηκοότητα, καθώς οι διατάξεις του Νόμου για τους στρατιωτικούς ανάπηρους πολέμου και του Νόμου
για την αγροτική μεταρρύθμιση και τον αποικισμό προϋποθέτουν την απόκτηση της υπηκοότητάς μας. Τα υπόλοιπα πρόσωπα που δεν αποδέχθηκαν
την υπηκοότητά μας πρέπει να βοηθηθούν με κάποιο άλλο τρόπο, ενώ στο
βαθμό που καταθέσουν αίτηση για απόκτηση [υπηκοότητας] πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία.
2. Στην πρώτη περίπτωση, όταν πρόκειται για άτομα που αποδέχθηκαν
18. Ο όρος «πλήρης ουδετερότητα» χρησιμοποιείται από το συντάκτη στο πλαίσιο
του διεθνούς δικαίου, με την έννοια, δηλαδή, ότι η Γιουγκοσλαβία δεν τάχθηκε επισήμως υπέρ της μίας ή της άλλης αντιμαχόμενης πλευράς, μολονότι ανεπισήμως βοηθούσε τους αντάρτες του ΔΣΕ.
19. Η επισήμανση στο πρωτότυπο.
20. Η επισήμανση στο πρωτότυπο.
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την υπηκοότητά μας, πρέπει να τροποποιηθεί ο Νόμος για τους στρατιωτικούς ανάπηρους πολέμου και ο Νόμος για την αγροτική μεταρρύθμιση και
τον αποικισμό με την ακόλουθη περίπου διατύπωση:
«Όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια του Νόμου για τους στρατιωτικούς ανάπηρους πολέμου και του Νόμου για την αγροτική μεταρρύθμιση
και τον αποικισμό αφορούν και τα πρόσωπα που απέκτησαν την υπηκοότητα βάσει του άρθρου 6 του Νόμου για την υπηκοότητα και τα οποία μετείχαν στους εθνικοαπευθερωτικούς αγώνες των χωρών τους».
Οι τροποποιήσεις, ουσιαστικά, δεν θα αφορούν τους αγωνιστές ενός
μόνο κράτους, συγκεκριμένα της Ελλάδας, αλλά και τους αγωνιστές όλων
των υπολοίπων κρατών, υπό την προϋπόθεση ότι απέκτησαν την υπηκοότητά μας, βάσει του άρθρου 9 του Νόμου για την υπηκοότητα.
3. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα επιστροφής των ατόμων αυτών στις
χώρες τους και το ενδεχόμενο υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης της κτηθείσας περιουσίας, θεωρούμε ότι τα αιτήματα αυτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν βάσει του άρθρου 24 του Νόμου για την αγροτική μεταρρύθμιση
και τον αποικισμό, στο βαθμό που η περιουσία διανεμήθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου […]
Ο Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος
Πρέσβης Δρ Μίλαν Μπάρτος
[DAMSPS, PA, godina 1951, fascikla 30, dosije 17, signatura 47939/12
Ιουνίου 1951]
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8.
Έγγραφο του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών προς την πρεσβεία Αθηνών με την οποία ζητά να συγκεντρωθούν στοιχεία για την
κατάσταση της «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα.
[Υπουργείο Εξωτερικών]
Αρ. πρωτ. 48457

19 Ιουνίου 1951

Προς την Πρεσβεία Αθηνών της ΟΛΔΓ
Με αφορμή την παρέμβαση που έκανε στο υπουργείο Εξωτερικών ο
Έλληνας πρεσβευτής Καπετανίδης, στις 7 Ιουνίου τ.μ., σχετικά με τα δημοσιεύματα του Τύπου μας για την κατάσταση της μακεδονικής μειονότητας
στην Αιγαιακή Μακεδονία, του επιστήθηκε η προσοχή σε όλα τα μέτρα
διακρίσεων που εφαρμόζονται σήμερα σε βάρος των μελών της μακεδονικής μειονότητας, μετά από την οποία [εφαρμογή] τα μέλη της συγκεκριμένης μειονότητας αναγκάζονται να μεταναστεύσουν μαζικά σε άλλες χώρες,
καθώς και ότι αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα μέτρα των ελληνικών Αρχών
ως προσπάθεια εξόντωσης της μακεδονικής μειονότητας ως ιδιαίτερης εθνικής εθνοτικής ομάδας.
Δοθέντος ότι το ζήτημα της θέσης της μακεδονικής μειονότητας θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στις σχέσεις μας με την
Ελλάδα, είναι αναγκαίο η Πρεσβεία να επιχειρήσει να συγκεντρώσει στοιχεία και ντοκουμέντα για τη σημερινή κατάσταση της μακεδονικής μειονότητας και να μας αποστείλει έκθεση που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Ποια είναι η σημερινή αριθμητική κατάσταση των Αιγαιατών Μακεδόνων και πως είναι εγκατεστημένοι ανά χωριό, πόλη, κοινότητες, δήμους
κλπ.,
Ποιος είναι ο αριθμός των μακεδονόπουλων που θα έπρεπε να φοιτήσουν στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης,
Υπάρχουν σήμερα οποιαδήποτε μειονοτικά σχολεία για τα μακεδονόπουλα και ποιος είναι ο αριθμός των σχολείων αυτών. Ποια ήταν η κατάσταση πριν τον πόλεμο,
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Επιτρέπεται η χρήση της μητρικής γλώσσας (μακεδονικής) στις δημόσιες αρχές και τα δικαστήρια,
Ποια είναι τα μέτρα εκείνα που λαμβάνουν οι ελληνικές Αρχές σχετικά
με τη μετανάστευση των Μακεδόνων και ποιος είναι ο αριθμός εκείνων που
μετοίκησαν από την Αιγαιακή Μακεδονία σε άλλα μέρη της Ελλάδας μετά
τον πόλεμο,
Ποιος είναι ο αριθμός των Μακεδόνων (ατόμων, γυναικών και παιδιών) που βρίσκονται στις ελληνικές φυλακές και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που βρίσκονται οι φυλακές και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και
υπό ποιο καθεστώς παραμένουν εκεί,
Ποιες είναι οι ενέργειες των ελληνικών Αρχών σχετικά με την περιουσία των Μακεδόνων που μεταναστεύουν σε άλλες χώρες ή βρίσκονται στις
φυλακές και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
Εφάρμοσαν και ποια μέτρα διακρίσεων εφαρμόζονται και σήμερα από
τις ελληνικές Αρχές σε βάρος του μακεδονικού πληθυσμού, αφαιρούνται ή
περιορίζονται τα πολιτικά και οικονομικά τους δικαιώματα και η δυνατότητα εθνικής και πολιτιστικής ζωής και ανάπτυξης,
Ποια ήταν τα μέτρα των ελληνικών Αρχών σχετικά με την περιουσία
των Αιγαιατών Μακεδόνων που βρίσκονται ως φυγάδες στη χώρα μας.
Παρακαλούμε την Πρεσβεία να αντιληφθεί το έργο αυτό ως ένα από τα
σημαντικότερα καθήκοντα και στο μέλλον να παρακολουθεί προσεκτικά
και να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για τη θέση της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην Αιγαιακή Μακεδονία, αποστέλλοντας, πέραν της αιτηθείσας έκθεσης, χωριστές περιοδικές εκθέσεις για το
συγκεκριμένο ζήτημα.
Στις εκθέσεις πρέπει να καταγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν την επίλυση του μειονοτικού προβλήματος των Αιγαιατών Μακεδόνων οι εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της Ελλάδας, οι εκπρόσωποι
της Ελλαδικής Εκκλησίας, καθώς και οι αγγλοαμερικανοί και άλλοι διπλωματικοί εκπρόσωποι.
Θάνατος στο Φασισμό – Λευτεριά στο Λαό
Ο Σύμβουλος
Βόγια Σόμπαγιτς
[DAMSPS, PA, godina 1951, fascikla 30, dosije 21, signatura
48457/19 Ιουνίου 1951]
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9.
Έκθεση ανώνυμου συντάκτη για την εγκατάσταση των προσφύγων από
την ελληνική επικράτεια στο έδαφος της Γιουγκοσλαβίας.
Η άφιξη των αιγαιατών προσφύγων στην ΟΛΔΓ
Με την ίδρυση της ΛΔΜ στα όρια της ΟΛΔΓ, ο μακεδονικός λαός κατέκτησε την αναγνώριση της αυτόνομης εθνοτικής οργάνωσης και της πολιτικής αυτονομίας του. Πράγματι, η ΛΔΜ δεν περιλαμβάνει ολόκληρη την
περιοχή, ούτε ολόκληρο το μακεδονικό πληθυσμό. Ωστόσο, σημαντικό
τμήμα των Αιγαιατών Μακεδόνων είδε σ’ αυτή το φυσικό του καταφύγιο
και τη μητέρα-πατρίδα.21 Πρώτη φορά στην ιστορία του μακεδονικού λαού
η γλώσσα του έγινε επίσημη γλώσσα ενός κράτους, ιδρύθηκαν δευτεροβάθμιες και ανώτερες σχολές, στις οποίες οι παραδόσεις γίνονταν στην μακεδονική, διευκολύνθηκε η ελεύθερη ανάπτυξη του μακεδονικού πολιτισμού και αναγνωρίστηκε η πλήρης πολιτική ελευθερία με την έννοια του
αυτοπροσδιορισμού του μακεδονικού λαού που διαβιεί στο πλαίσιο της
ΟΛΔΓ.
Ως εκ τούτου, ένα μεγάλο μέρος των Αιγαιατών Μακεδόνων, φεύγοντας μετά από την πίεση που ασκείτο από διάφορες πλευρές σε βάρος του,
πέρασε τα σύνορα, ζητώντας καταφύγιο στη ΛΔΜ. Ιδιαίτερα μεγάλο κύμα
αυτών των προσφύγων ήλθε στη ΛΔΜ μετά την κατάρρευση του ελληνικού
επαναστατικού αγώνα, όταν υπήρχε φόβος σκληρών αντιποίνων σε βάρος
των Αιγαιατών Μακεδόνων από την πλευρά των νικητριών κυβερνητικών
δυνάμεων.
Η εγκατάσταση στην ΟΛΔΓ, κατ’ επέκταση στη ΛΔΜ, άρχισε ήδη κατά την περίοδο της Κατοχής, όταν το έδαφος της σημερινής ΛΔΜ βρέθηκε

21. Στο πρωτότυπο χρησιμοποιείται ο όρος matica που δηλώνει την μητέρα των
μελισσών και, με τη γενικότερη έννοια, τη μητέρα-πατρίδα.
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υπό κατοχή, κυρίως των Βουλγάρων. Η άφιξη των προσφύγων μπορεί να
χωριστεί σε έξι ξεχωριστά κύματα, τα οποία πέρασαν από τη Μακεδονία
του Αιγαίου στη Μακεδονία του Βαρδάρη, δηλαδή στη γιουγκοσλαβική
Μακεδονία.
1. Κατά την περίοδο 1941 έως το 1944 πέρασε από την Αιγαιακή Μακεδονία ένας μικρός αριθμός προσφύγων, κυρίως από τις περιοχές Καστοριάς, Φλώρινας και Έδεσσας. Οι πρόσφυγες αυτοί ζούσαν κυρίως στο Μοναστήρι, το οποίο τελούσε υπό βουλγαρική κατοχή. Το μεγαλύτερο μέρος
αυτών των προσφύγων αποτελείτο από διάφορους συνεργάτες του κατακτητή, κατά ένα μέρος χωρίς συνείδηση, και από φιλοβουλγαρικά στοιχεία.
Τους υποδέχθηκαν στο Μοναστήρι οι Βούλγαροι, επιθυμώντας να δημιουργήσουν ένα κέντρο για την εθνική τους προπαγάνδα μεταξύ των Αιγαιατών
Μακεδόνων και [με σκοπό] να χρησιμοποιήσουν τους πρόσφυγες στον αγώνα κατά του ΕΛΑΣ.
Σ’ αυτή την ομάδα βρίσκονται και πολλά φιλο-μιχαηλοβικά22 στοιχεία,
αστυνομικοί, πράκτορες και άλλοι οι οποίοι οργάνωσαν στο Μοναστήρι
κέντρο για την ενίσχυση των βουλγαρικών σοβινιστικών βλέψεων στην Αιγαιακή Μακεδονία.
Στην ομάδα αυτή μπορούν να συνυπολογιστούν και αρκετά δωσιλογικά
στοιχεία, τα οποία διέφυγαν από την Ελλάδα στη διάρκεια του 1944 μαζί με
τους Γερμανούς, φοβούμενα τις επιπτώσεις λόγω του αγώνα τους κατά του
ΕΛΑΣ.
Ένα τμήμα των ατόμων αυτής της ομάδας αποσύρθηκε με τους Βούλγαρους από την επικράτεια της ΛΔΜ, ενώ το υπόλοιπο παρέμεινε και διαβιεί ακόμη και σήμερα χωρίς οχλήσεις στα μέρη που εγκαταστάθηκε. Μόνο
μερικοί από αυτούς, οι οποίοι κρύβονταν λόγω των σοβαρών δεινών που
προκάλεσαν στη διάρκεια της Κατοχής, κλήθηκαν να λογοδοτήσουν.
2. Στα τέλη του 1944 και στις αρχές του 1945 μετανάστευσε στην μόλις
ιδρυθείσα ΛΔΜ η δεύτερη ομάδα προσφύγων. Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για δύο κύματα, εκ των οποίων το πρώτο κατέφθασε τους τελευταίους μήνες του 1944 και το δεύτερο το 1945.
Το πρώτο από αυτά τα δύο κύματα αποτελούνταν σχεδόν εξ ολοκλή-

22. Οπαδοί του Ιβάν (Βάντσο) Μιχαήλοφ, ηγέτη της ΕΜΕΟ, που αγωνίστηκε για
την επικράτηση της βουλγαρικής εθνικής ιδεολογίας στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια
του Μεσοπολέμου.
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ρου από μακεδονικής καταγωγής αγωνιστές και στελέχη του ΕΛΑΣ, επειδή
η σοβινιστική ηγεσία αυτής της οργάνωσης, η οποία ελεγχόταν από το
ΚΚΕ, έλαβε εχθρική στάση έναντι των Μακεδόνων και των εθνικών τους
διαθέσεων.23
Το δεύτερο κύμα προκλήθηκε από τις διώξεις και τα βίαια μέτρα που
άρχισαν να λαμβάνουν οι ελληνικές κυβερνητικές στρατιωτικές ομάδες εναντίον όσων συμμετείχαν στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα.
3. Στα τέλη του 1946 και στις αρχές του 1947 πέρασε από τη Βουλγαρία στη ΛΔΜ μία μεγάλη ομάδα Αιγαιατών Μακεδόνων, που διώχθηκε από
την ανατολική Μακεδονία (νομοί Σερρών, Δράμας και Καβάλας24), η οποία
στη διάρκεια του πολέμου τελούσε υπό βουλγαρική κατοχή και μετά επεστράφη στην Ελλάδα. Σημαντικός αριθμός αυτών των ατόμων καταγόταν
και από τους νομούς Φλώρινας και Καστοριάς.
Ένα μικρό μέρος των προσφύγων αυτών, πολλοί από τους οποίους ήλθαν με τις οικογένειές τους, πέρασαν στη Βουλγαρία ήδη από το 1941 έως
το 1943. Επρόκειτο για χωρικούς στους οποίους παραχωρήθηκε καλλιεργήσιμη γη στη Βουλγαρία, ή άτομα τα οποία αναχώρησαν από τους γενέθλιους τόπους εκείνα τα χρόνια ως μετανάστες ή για σπουδές.
Το μεγαλύτερο μέρος τους, ωστόσο, αποτελούνταν από το στοιχείο που
διέφυγε από την Αιγαιακή Μακεδονία μαζί με το βουλγαρικό στρατό στη
διάρκεια της αποχώρησής του, το 1944, φοβούμενο τα αντίποινα των Ελλήνων, καθώς στη διάρκεια της Κατοχής αυτοπροσδιορίστηκαν ως Βούλγαροι. Πρόκειται για πληθυσμούς ολόκληρων χωριών, όπως Πετρούσα, Κάτω
Νευροκόπι, Περιθώριο25 και άλλων, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους,
αποχωρώντας με τον βουλγαρικό στρατό. Δοθέντος ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη Βουλγαρία δεν ήταν ικανοποιητικές, αυτοί οι Μακεδόνες πέρασαν στη ΛΔΜ σε αναζήτηση καλύτερων προοπτικών.
4. Στη διάρκεια του 1947 και του 1948 πέρασε στην ΟΛΔΓ ένας μεγάλος αριθμός Μακεδόνων της Ελλάδας. Τα αίτια για αυτή την προσφυγιά
ήταν οι βιαιότητες των ελληνικών στρατιωτικών κυβερνητικών σωμάτων σε
βάρος του πληθυσμού της Μακεδονίας και σε σχέση με τον Εμφύλιο Πόλε23. Πρόκειται για τους αντάρτες του τάγματος του Ηλία Δημάκη (Γκότσε) και του
τάγματος του Ναούμ Πέγιωφ.
24. Στο πρωτότυπο αναφέρεται λανθασμένα ως kajarski srez.
25. Οικισμοί του νομού Δράμας. Στο πρωτότυπο αναφέρονται ως Plevne, Zrvova
και Starcista.
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μο. Οι βομβαρδισμοί, οι εξορίες, οι συλλήψεις κλπ, ανάγκασαν σε κάποιες
περιπτώσεις τον πληθυσμό ολόκληρων χωριών να περάσει μαζικά τα σύνορα, εγκαταλείποντας τους γενέθλιους τόπους τους στους νομούς Φλώρινας,
Έδεσσας και Καστοριάς.
Μ’ αυτή την ομάδα έφθασε στη ΛΔΜ και σημαντικός αριθμός Αιγαιατών Μακεδόνων οι οποίοι επιθυμούσαν να απομακρυνθούν από τις συνθήκες πολέμου που επικρατούσαν στην περιοχή που τελούσε υπό τον έλεγχο
του ΔΣΕ.
5. Την ίδια περίοδο, δηλαδή το 1948, άρχισαν να φεύγουν από την Ελλάδα οι μακεδονικής εθνότητας αγωνιστές του ΔΣΕ. Τα άτομα αυτά εγκατέλειψαν τον ΔΣΕ και ζήτησαν καταφύγιο στην ΟΛΔΓ, επειδή, ιδιαίτερα
μετά την απόφαση της Κομινφόρμ κατά της Γιουγκοσλαβίας,26 η ηγεσία
του ΔΣΕ λάμβανε όλο και εχθρικότερη στάση κατά των Αιγαιατών Μακεδόνων που ήταν στις τάξεις του και άρχισε όλο και πιο ανοιχτά να εφαρμόζει την μέχρι τότε κεκαλυμμένη σοβινιστική ελληνική και αντιμακεδονική
πολιτική. Το κύμα αυτό ενισχύθηκε το 1949.
6. Τέλος, μετά την ήττα του ΔΣΕ και το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου
στην Ελλάδα, έφθασαν στην ΟΛΔΓ μικρές ομάδες και άτομα, αγωνιστές
του ΔΣΕ. Ένα τμήμα αυτών ήλθε οικειοθελώς, θεωρώντας ότι μπορεί στη
ΛΔΜ να αρχίσει να διάγει ελεύθερο εθνικό και πολιτιστικό βίο. Άλλες ομάδες διήλθαν τα σύνορα, διωκόμενες από τις ελληνικές κυβερνητικές δυνάμεις. Οι αγωνιστές αμέσως αφοπλίστηκαν και εστάλησαν σε στρατόπεδα
υποδοχής.
Ο συνολικός αριθμός προσφύγων από την Αιγαιακή Μακεδονία που
πέρασε στην ΟΛΔΓ αριθμεί 28.595. Από τον αριθμό αυτό, τη μεγαλύτερη
πλειοψηφία αποτελούν οι Αιγαιάτες Μακεδόνες και τη μειοψηφία οι Έλληνες.
Ανά έτη, η άφιξη των Αιγαιατών στην ΟΛΔΓ πραγματοποιήθηκε ως εξής:
Από το
1941
έως τις αρχές του 1944 ήλθαν
500
Το
1944
4.000
26. Η Κομινφόρμ (Ιμφόρμ-μπιρό) ιδρύθηκε στη συνάντηση εκπροσώπων των
Κομμουνιστικών Κομμάτων ΕΣΣΔ, Γιουγκοσλαβίας, Ουγγαρίας, Τσεχοσλοβακίας,
Πολωνίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γαλλίας και Ιταλίας, τον Σεπτέμβριο 1947. Τον
Ιούνιο 1948, το Ιμφόρμ-μπιρό κατηγόρησε την Ένωση Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας
ότι ασκεί «αντισοβιετική πολιτική» και εγκαινίασε τη σύγκρουση Στάλιν-Τίτο.
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Το
Το
Το
Το
Το
Το
Το

1945
5.000
1946
8.000
1947
6.000
1948
3.000
1949
2.000
1950
80
1951
15
Στον αριθμό για το έτος 1946 συμπεριλαμβάνονται και 5.000 Μακεδόνες που ήλθαν από τη Βουλγαρία.
Ένας σχετικά μικρός αριθμός ατόμων από τον ανωτέρω αριθμό είναι
ελληνικής καταγωγής. Είχαν εγκατασταθεί στο Μπούλκες27 και έφυγαν μετά την απόφαση του Ιμφόρμ-μπιρό, για τις χώρες της Κομινφόρμ.28 Συνολικά εγκατέλειψαν τη Γιουγκοσλαβία 4.000 άτομα, με αποτέλεσμα ο αριθμός
των προσφύγων από την Ελλάδα στη Γιουγκοσλαβία να πέσει στα 24.595
άτομα. Από τον αριθμό αυτό, οι 19.000 περίπου βρίσκονται σε διάφορα
μέρη στη ΛΔΜ, περίπου 4.000 στη ΛΔ Σερβίας όπου έχουν εγκατασταθεί
κυρίως σε δύο μέρη, στα χωριά Τζιάκοβο και Κρούσεβλιε, ενώ 1.595 διαβιούν σε άλλες δημοκρατίες.
[DAMSPS, PA, godina 1951, fascikla 30, dosije 21, signatura 419307]

27. Τοποθεσία στη Βοϊβοντίνα όπου λειτουργούσε στρατόπεδο προσφύγων από
την Ελλάδα. Μίλαν Ρίστοβιτς (Milan Ristović), Το πείραμα Μπούλκες, μετφρ. Ανδριανός Ι. Παπανδριανός, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2006.
28. Χώρες της Κομινφόρμ ονομάζονταν οι ανατολικοευρωπαϊκές σοσιαλιστικές
χώρες που μετείχαν στο Ιμφόρμ-μπιρό.
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10.
Έκθεση της αρμόδιας Δ΄ Διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου
Εξωτερικών σχετικά με την απογραφή των ελληνοπαίδων στη Γιουγκοσλαβία, τον επαναπατρισμό των ελληνοπαίδων και τη στάση των
εκπροσώπων της Γιουγκοσλαβίας στις εργασίες της 6ης Ολομέλειας της
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
[Υπουργείο Εξωτερικών]
Δ΄ Διεύθυνση
Σύντομη έκθεση σχετικά με τον επαναπατρισμό των ελληνοπαίδων
1. Η κατάσταση πριν την 6η Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης
Με την διακήρυξη της 5ης Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ, με αριθμό 382 C(V) της 1ης Δεκεμβρίου 1950, πιστοποιήθηκε ότι
«κανένα παιδί δεν επεστράφη στην Ελλάδα και, εκτός από τη Γιουγκοσλαβία, καμία χώρα, στην οποία βρίσκονται ελληνόπαιδα, δεν έλαβε αποφασιστικά μέτρα σύμφωνα με τα ψηφίσματα που έγιναν ομόφωνα αποδεκτά στις
δύο προηγούμενες συνόδους της Γενικής Συνέλευσης». Στο ίδιο ψήφισμα
επαναλαμβάνεται η έκκληση προς όλα τα κράτη, τα οποία παρέχουν άσυλο
στα ελληνόπαιδα, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου να διευκολύνουν την ταχεία επιστροφή των παιδιών στους γονείς τους και πάντα, όταν
κριθεί απαραίτητο, να επιτρέπουν στους διεθνείς εκπροσώπους του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού την ελεύθερη άφιξη στην επικράτειά τους. Επιπρόσθετα, με το ψήφισμα αυτό ιδρύεται μία μόνιμη επιτροπή, από εκπροσώπους του Περού, της Σουηδίας και των Φιλιππίνων, η οποία θα εργαστεί
σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και η οποία θα προχωρήσει στην
ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων κρατών με
στόχο τον ταχύτερο επαναπατρισμό των ελληνοπαίδων.
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Σύμφωνα με παλαιότερα ψηφίσματα και ιδιαίτερα σύμφωνα με το πρόσφατο, η Κυβέρνησή μας, μέσω του Ερυθρού Σταυρού μας, έλαβε μέτρα
για την υλοποίηση των ψηφισμάτων αυτών με τη βοήθεια του Σουηδικού
Ερυθρού Σταυρού. Ο Ερυθρός Σταυρός μας, μέσω του Συνδέσμου των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού στη Γενεύη, γνωστοποίησε στους ενδιαφερόμενους εθνικούς Ερυθρούς Σταυρούς τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων
προτίθεται να επιστρέψει τα παιδιά στους γονείς, ζητώντας, μεταξύ άλλων,
ως το σημαντικότερο, να του επιδοθεί, επικυρωμένη από τις αρμόδιες Αρχές, πρωτότυπη αίτηση των ενδιαφερομένων γονέων, μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία για τη συγγενική σχέση. Με τον τρόπο αυτό επεστράφησαν
στους γονείς τους στην Ελλάδα, με τέσσερις αποστολές, 385 παιδιά, ενώ
στον Καναδά, την Αυστραλία και τη Γαλλία απεστάλησαν 60 παιδιά.
Από τις χώρες της Κομινφόρμ ζητήθηκε, μέσω του Συνδέσμου των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού, η επιστροφή 2.509 παιδιών, οι γονείς των
οποίων βρίσκονται ως πρόσφυγες στη χώρα μας, αλλά μέχρι σήμερα και
παρά τις παρεμβάσεις του Ερυθρού Σταυρού μας και του υπουργείου Εξωτερικών μας, δεν λάβαμε καμία απάντηση.
Στα αιτήματα που εστάλησαν από τις χώρες της Κομινφόρμ προκειμένου σημαντικός αριθμός παιδιών, που βρίσκονται σε μας, να επιστρέψουν
στους γονείς τους που διαβιούν στις χώρες αυτές (μέχρι τώρα, ο αριθμός
των παιδιών αυτών ανέρχεται σε 1.500 περίπου) απαντήσαμε, μέσω του
Συνδέσμου των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού, ότι θα επιστρέψουμε τα
παιδιά στους γονείς τους μόλις λάβουμε τις πρωτότυπες αιτήσεις των γονέων με τα αποδεικτικά στοιχεία για τη συγγενική σχέση, επικυρωμένα από
τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να γίνει η επιστροφή, επειδή οι κατάλογοι
με τα ονόματα των παιδιών που εστάλησαν είναι ανεπαρκείς. Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει για αυτά τα παιδιά ούτε μία αίτηση από την πλευρά
των ενδιαφερόμενων γονιών. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο τ.ε. λάβαμε
μέσω του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ εκατό περίπου αιτήσεις τις οποίες
κατέθεσε η αντιπροσωπεία της ΕΣΣΔ στον ΟΗΕ, αλλά χωρίς τις επικυρώσεις από τις αρμόδιες Αρχές και τα αποδεικτικά στοιχεία για τη συγγενική
σχέση, με τις οποίες οι πρόσφυγες από την Ελλάδα που ζουν στην Τσεχοσλοβακία ζητούν την επιστροφή των παιδιών από την επικράτειά μας. Ζητήθηκε όλες αυτές οι αναζητήσεις να προσαρμοστούν στα δικά μας κριτήρια
επαναπατρισμού, τα οποία εγκαίρως καταθέσαμε στους ενδιαφερόμενους
εθνικούς Ερυθρούς Σταυρούς μέσω του Συνδέσμου των Εταιρειών του Ε-
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ρυθρού Σταυρού στη Γενεύη.
Οι προετοιμασίες μας για το σημείο 19 Β της ημερήσιας διάταξης της
6ης Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά τον επαναπατρισμό
των ελληνοπαίδων, έχουν ως στόχο:
Α) Να αποδείξουν και να τεκμηριώσουν τις προσπάθειες της χώρας
μας και του Ερυθρού Σταυρού μας να υλοποιήσουν, στα όρια του εφικτού,
τις συστάσεις του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την επιστροφή των παιδιών που διέφυγαν από την Ελλάδα στους γονείς τους. Θα
εκτεθούν επίσης οι δυσκολίες σχετικά με την ταυτοποίηση των παιδιών,
καθώς και οι δυσκολίες για την επιστροφή των παιδιών από τις χώρες της
Κομινφόρμ στους γονείς που διαβιούν στο έδαφός μας, όπως επίσης και
εκείνων που βρίσκονται στη χώρα μας στους γονείς τους που ζουν στις χώρες της Κομινφόρμ. [Θα αναφερθούν] ακόμη και όλα τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίλυση του ζητήματος.
Β) Να αντιμετωπισθούν οι κατηγορίες των χωρών της Κομινφόρμ για
δήθεν κακομεταχείριση των παιδιών που βρίσκονται στο έδαφός μας, καθώς και οι ισχυρισμοί ότι αντί να επιστρέψουμε τα παιδιά στους γονείς
τους, τα παραδίδουμε στις μοναρχοφασιστικές Αρχές της Ελλάδας.
2. Η κατάσταση στην 6η Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης
Σχετικά με τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν από την Ειδική Επιτροπή
στην 6η Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης για το ζήτημα της επιστροφής
των ελληνοπαίδων, πρέπει να υπογραμμιστούν τα ακόλουθα:
Α) Στην έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Βαλκάνια διαπιστώνεται ότι από όλες τις χώρες, στις οποίες βρίσκονται τα παιδιά που
διέφυγαν από την Ελλάδα, μόνο η Γιουγκοσλαβία, σε τρεις αποστολές, επέστρεψε 289 παιδιά. Η επιτροπή ελπίζει ότι ο επαναπατρισμός των παιδιών
θα συνεχισθεί.
Β) Στην έκθεση του Συνδέσμου των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού
και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού για τον επαναπατρισμό των ελληνοπαίδων διαπιστώνεται η καλή θέληση και οι προσπάθειες του Γιουγκοσλαβικού Ερυθρού Σταυρού, ώστε, σε συνεργασία με τον Σουηδικό Ερυθρό
Σταυρό, να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση και ο επαναπατρισμός των αιτηθέντων παιδιών. Στην έκθεση αναφέρεται ότι μέχρι τώρα έχουν επιστραφεί 289 παιδιά και ότι συνεχίζεται το έργο της ταυτοποίησης των παιδιών.
Υπογραμμίζονται στη συνέχεια οι μάταιες προσπάθειες σε άλλες χώρες,
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όπου βρίσκονται ελληνόπαιδα, ώστε να αρχίσει ο επαναπατρισμός τους.
Τέλος, τονίζεται το γεγονός ότι από όλες τις χώρες, όπου βρίσκονται ελληνόπαιδα, μόνο η Γιουγκοσλαβία προχώρησε στον επαναπατρισμό παιδιών
και υλοποιεί τη σύσταση του Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης.
Γ) Στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ γίνεται λόγος για τις
προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της Μόνιμης Επιτροπής, που βασίζεται στο ψήφισμα 382 C (V), για την εξεύρεση λύσης για την επίλυση
του ανωτέρω προβλήματος. Στην έκθεση αναφέρονται οι κινήσεις στις οποίες προέβη ο Γενικός Γραμματέας και ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής προς τους διπλωματικούς εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων κρατών
με στόχο τον επαναπατρισμό των ελληνοπαίδων. Και στην έκθεση αυτή
διαπιστώνεται η καλή θέληση της Κυβέρνησής μας και τα μέχρι σήμερα
σημειωθέντα αποτελέσματα για την επίλυση του προβλήματος αυτού.
Όπως διαπιστώνεται από τα ανωτέρω, και οι τρεις εκθέσεις είναι θετικές για τη χώρα μας και δεικνύουν ότι μόνο εμείς29 συνειδητά προχωρούμε
στην υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύσταση του
Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης για τον επαναπατρισμό των ελληνοπαίδων.
Στη φετινή σύνοδο της Ειδικής Πολιτικής Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου, με 49 ψήφους υπέρ έγινε αποδεκτή η τροποποιημένη μορφή του Ψηφίσματος, που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι του Περού, της Σουηδίας και των
Φιλιππίνων, με το οποίο καλούνται οι εκπρόσωποι των χωρών στο έδαφος
των οποίων διαβιούν ελληνόπαιδα να αρχίσουν, το συντομότερο δυνατόν,
συνομιλίες με τη Μόνιμη Επιτροπή για τον επαναπατρισμό των ελληνοπαίδων. Μετά την έκθεση [που θα προκύψει] από τη σύνοδο αυτή, που θα
πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί συζήτηση για τον επαναπατρισμό των παιδιών στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής.
Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, το σοβιετικό μπλοκ απείχε της ψηφοφορίας.
3. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η απογραφή των ελληνοπαίδων στη χώρα
μας.
Δοθείσης της άσχημης οργάνωσης της απογραφής κατά τη διάρκεια της
παραλαβής των παιδιών στα σύνορα, δεν είναι ακόμη γνωστός ο ακριβής
29. Η επισήμανση το πρωτότυπο.
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αριθμός των παιδιών που βρίσκονται στη χώρα μας. Γνωρίζουμε μόνο τον
ακριβή αριθμό των παιδιών που βρίσκονται στα οικοτροφεία του Ερυθρού
Σταυρού. Μετά από αίτημα του υπουργείου Εξωτερικών, το υπουργείο Εσωτερικών υποσχέθηκε ότι η απογραφή που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη θα
ολοκληρωθεί ως τα τέλη τρέχοντος έτους. Μέχρι σήμερα έγινε απογραφή
των παιδιών μόνο στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Καταγράφηκαν 4.326
παιδιά, τα οποία, αν συνυπολογισθούν και τα παιδιά που ζουν στα οικοτροφεία, φθάνουν τα 5.281 παιδιά. Η απογραφή στις υπόλοιπες δημοκρατίες
ολοκληρώνεται. Σύμφωνα με την έκθεση του Ερυθρού Σταυρού μας, την 1η
Σεπτεμβρίου τ.ε. βρίσκονταν στην ΟΛΔΓ 9.489 παιδιά, εκ των οποίων
8.281 στους γονείς τους και 1.208 στα οικοτροφεία του Ερυθρού Σταυρού.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μέσω της χώρας μας πέρασαν στις χώρες
της Κομινφόρμ στο μεσοδιάστημα, ήτοι τις 30 Μαρτίου 1948 έως το τέλος
Σεπτεμβρίου 1949 14.208 παιδιά.
Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι κατά προσέγγιση. Μόλις ολοκληρωθεί η οριστική απογραφή θα γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των παιδιών και ποια είναι με τους γονείς τους, όπως επίσης και ποια είναι χωρίς
τους γονείς και για τα οποία τίθεται το ζήτημα επαναπατρισμού. Καθώς δεν
είναι σίγουρο ότι ο αριθμός που θα προκύψει από την απογραφή θα συμφωνεί με τα στοιχεία που δόθηκαν μέχρι σήμερα, θα έπρεπε να αποφύγουμε
οποιαδήποτε παροχή εξηγήσεων σχετικά με τον αριθμό των παιδιών, μέχρις
ότου λήξει η οριστική απογραφή.
Στο βαθμό που υπάρξει ανάγκη, πρέπει στους ελληνικούς ενδιαφερόμενους κύκλους να υπογραμμισθούν τα ακόλουθα:
Ότι είμαστε η μοναδική χώρα η οποία ενήργησε σύμφωνα με τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης, κάτι που τεκμαίρεται τόσο από τον μέχρι
σήμερα επαναπατρισμό των παιδιών όσο και από την έκθεση του Γενικού
Γραμματέα και των διεθνών οργανισμών του Ερυθρού Σταυρού.
Ότι ο λόγος για τον μέχρι σήμερα σχετικά μικρό αριθμό επαναπατρισθέντων παιδιών έγκειται στο ότι τα κατατεθειμένα έγγραφα για τα παιδιά
είναι ανεπαρκή και ασαφή. Επιπρόσθετα, υπάρχουν παιδιά σλαβικής καταγωγής τα οποία αναζητούνται και τα ονόματα των οποίων έχουν εξελληνισθεί, κάτι που δυσκολεύει την ανεύρεση των παιδιών αυτών. Υπάρχουν
ακόμη περιπτώσεις αναζήτησης παιδιών από τους γονείς τους στην Ελλάδα,
ενώ οι γονείς τους βρίσκονται στην ΟΛΔΓ ή σε κάποια χώρα της Κομινφόρμ, καθώς επίσης και περιπτώσεις που το ίδιο παιδί αναζητείται αρκετές
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φορές μέσω διαφορετικών καταλόγων κλπ.
Τέλος, στο πνεύμα του ψηφίσματος της 5ης Ολομέλειας της Γενικής
Συνέλευσης τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν στους γονείς τους και μάλιστα μετά από αίτημα των τελευταίων. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος των
παιδιών, σχεδόν τα 3/4, βρίσκονται στη χώρα μας με τους γονείς τους, ο
αριθμός των παιδιών, τα οποία θα αφορούσε η επιστροφή στην Ελλάδα, δεν
μπορεί να είναι τόσο μεγάλος, όπως επιθυμούν να τον παρουσιάσουν οι ελληνικοί ενδιαφερόμενοι κύκλοι.
Βελιγράδι, 5 Δεκεμβρίου 1951
[DAMSPS, PA, godina 1951, fascikla 30, dosije 9, signatura 419275/5
Δεκεμβρίου 1951]
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11.
Αποσπάσματα από την έκθεση του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 1952 σχετικά με τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις, το ζήτημα των προσφύγων και των ελληνοπαίδων στη Γιουγκοσλαβία.
[Υπουργείο Εξωτερικών]
ΙΙΙ. Σχέσεις Γιουγκοσλαβίας – Ελλάδας
1. Ιστορικό των σχέσεών μας
Μετά την εξομάλυνση των σχέσεων με την Ελλάδα ακολούθησε μία
περίοδος γόνιμης συνεργασίας. Το 1951 συνήψαμε συμφωνίες για τις σιδηροδρομικές, ταχυδρομικές, τηλεφωνικές και τηλεγραφικές επικοινωνίες,
συμφωνία για την αεροπορική επικοινωνία, καθώς και εμπορική συμφωνία.
Το 1952 παρατάθηκε η εμπορική συμφωνία. Μεταξύ των εκκρεμών ζητημάτων που επιλύθηκαν κατά την περίοδο αυτή ήταν το ζήτημα των ελλήνων
στρατιωτών, των ελληνοπαίδων κλπ. Τα ζητήματα αυτά επιλύθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο. Πέραν αυτών, ως στοιχεία που δεικνύουν την περαιτέρω
προσέγγιση ήταν οι κινήσεις στον τομέα της συνεργασίας των κτηνιατρικών
και μετεωρολογικών υπηρεσιών, οι εργασίες για την τοποθέτηση των συνοριακών πυραμίδων, η σύναψη τουριστικής σύμβασης και η έναρξη λειτουργίας της λεωφορειακής γραμμής Ντουμπρόβνικ-Αθήνα. Η απόφαση για την
επαναλειτουργία της γιουγκοσλαβικής ζώνης στη Θεσσαλονίκη θα συμβάλλει από την πλευρά της στη διεύρυνση της συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά τη
συνεργασία στον τομέα του τουρισμού και της προπαγάνδας, και αυτή ήταν
γόνιμη κατά την περίοδο αυτή. Την Ελλάδα επισκέφθηκαν τέσσερις μεγάλες αποστολές μας, πολλές ομάδες επιστημόνων, αλλά και μεμονωμένοι
επισκέπτες. Η αθλητική συνεργασία ήταν εξίσου γόνιμη. Ωστόσο, στο
πλαίσιο της συνεργασίας αυτής δεν φροντίσαμε ικανοποιητικά το ζήτημα
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της φιλοξενίας Ελλήνων σε μας. Στη χώρα μας δε φιλοξενήθηκε μέχρι τώρα
ούτε μία μεγάλη ελληνική αποστολή.
Η ανταλλαγή επισκέψεων κοινοβουλευτικών και στρατιωτικών αντιπροσωπειών προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στη συνεργασία αυτή.30
Αν κάνουμε μία γενική αξιολόγηση της προόδου των σχέσεων με την
Ελλάδα οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι στην περίοδο της κυβέρνησης
Πλαστήρα, που εκπροσωπεί τα δημοκρατικά στοιχεία της Ελλάδας, δημιουργήθηκαν πολύ περισσότερες προϋποθέσεις για συνεργασία, ενώ ο πολιτικός σχεδιασμός σε σχέση με τη χώρα μας, παρά τις εσωτερικές του αδυναμίες, είχε συγκεκριμένο προσανατολισμό (ιδιαίτερα στο ζήτημα της Ιταλίας) και έτεινε να ασκεί από κοινού με μας περισσότερο ανεξάρτητη πολιτική.
Οι αποφασιστικοί παράγοντες για την ελληνική στάση έναντι της Γιουγκοσλαβίας έχουν στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό χαρακτήρα. Οι
παράγοντες ιδεολογικού χαρακτήρα διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό, αν
και όχι αποφασιστικό, ρόλο, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της πολιτιστικής συνεργασίας. […]
4. Μακεδόνες πρόσφυγες και δικαιώματα περιουσιών τους
Πέραν του εκκρεμούς ζητήματος της Αιγαιακής Μακεδονίας31 υπάρχει
και το πρόβλημα των μακεδόνων προσφύγων στη Γιουγκοσλαβία. Στη
Γιουγκοσλαβία υπάρχουν σήμερα 25.000 περίπου [πρόσφυγες], εκ των οποίων οι 6.500 έλαβαν τη γιουγκοσλαβική υπηκοότητα. Για την επίλυση
του ζητήματος αυτού εξετάζονται τα ακόλουθα: Πρώτον, η άδεια επιστροφής στην Ελλάδα των προσφύγων που το επιθυμούν, δεύτερον, η αφαίρεση
της ελληνικής ιθαγένειας εκείνων που παραμένουν στη Γιουγκοσλαβία και
η εξασφάλιση δυνατότητας στα μέλη των οικογενειών τους να έλθουν κοντά τους, καθώς και η επίλυση του ζητήματος της περιουσίας τους στην
Ελλάδα. [...]

30. Η έκθεση συντάχθηκε πριν την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ελληνικού
Κοινοβουλίου, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Δημήτριο Γόντικα, στο Βελιγράδι, τον
Ιούλιο του 1952.
31. Ο συντάκτης προφανώς καταγράφει ως εκκρεμές το ζήτητα της «μακεδονικής»
μειονότητας που έθετε η Γιουγκοσλαβία.
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10. Ελληνόπαιδα
Το ζήτημα αυτό επιλύθηκε με ικανοποιητικό τρόπο στο πνεύμα των
διακηρύξεων του ΟΗΕ. Μέχρι στιγμής απεστάλησαν στην Ελλάδα 538 παιδιά, στον Καναδά 22, στην Αυστραλία 77 και στη Γαλλία 1. Η τελευταία
αποστολή πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1952. Στη Γιουγκοσλαβία
βρίσκονται ακόμη 200 παιδιά, τα οποία θα επαναπατρισθούν στην Ελλάδα,
μόλις υπάρξει κατάθεση των εγγράφων από τους γονείς. Στις αρχές Φεβρουαρίου καταφθάνει η ελληνική αντιπροσωπεία του Ερυθρού Σταυρού.
[…]
[DAMSPS, PA, godina 1952, fascikla 29, dosije 1, signatura 417431]
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12.
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών για το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων στην
Ελλάδα και των εθνικοποιημένων ελληνικών περιουσιών στη Γιουγκοσλαβία.
Υπουργείο Εξωτερικών
Νομικό Συμβούλιο
Αρ.πρ. 9464
Βελιγράδι, 24 Ιανουαρίου 1953
ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Εξωτερικών
Β΄ Διεύθυνση

Η Β΄ Διεύθυνση έθεσε στο Νομικό Συμβούλιο τα ακόλουθα ερωτήματα:
«Ενόψει της επίσκεψης Στεφανόπουλου, υπουργού Εξωτερικών της
Ελλάδας,32 στην περιφερειακή διεύθυνση προετοιμάζουμε σχετικό υλικό
και ως εκ τούτου παρακαλούμε, το αργότερο έως τις 25 τ.μ., να απαντήσετε:
1. Ποια είναι η κατάσταση σχετικά με το ζήτημα της ελληνικής εθνικοποιημένης περιουσίας και ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας στην περίπτωση που οι Έλληνες θέσουν ένα τέτοιο ζήτημα.
2. Η υπηκοότητα των μακεδόνων προσφύγων και το ζήτημα της προστασίας της περιουσίας τους στην Ελλάδα.
3. Το πλοίο «Αλέξανδρος».33
32. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος επισκέφθηκε τη Γιουγκοσλαβία στις αρχές Φεβρουαρίου του 1953 με την ιδιότητα του υπουργού Εξωτερικών.
33. Το γιουγκοσλαβικό πλοίο «Αλέξανδρος» βυθίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, το 1941. Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου οι γιουγκοσλαβικές αρχές, με
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1. Εξετάζοντας το συγκεκριμένο ερώτημα το Νομικό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι σχετικά με το ζήτημα της υπηκοότητας των Μακεδόνων προσφύγων και το ζήτημα της προστασίας της περιουσίας τους στην Ελλάδα,
γνωμοδότησε με το υπ’ αριθμ. 94728/18 Νοεμβρίου 1952 έγγραφό της, το
οποίο αναφέρει:
«Σχετικά με την προτροπή της Β΄ Διεύθυνσης του ΥΠΕΞ να εξετασθεί
η δυνατότητα προστασίας της περιουσίας των προσφύγων από την Ελλάδα
που διαβιούν στην ΟΛΔΓ, το Νομικό Συμβούλιο γνωμοδότησε (αρ.πρωτ.
91558/52/5 Μαΐου 1952) ως ακολούθως:
1. Δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης της κυβέρνησης της ΟΛΔΓ
προς την ελληνική κυβέρνηση για την προστασία της περιουσίας των προσφύγων δοθέντος ότι πρόκειται για έλληνες υπηκόους.
2. Η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση θα μπορούσε να επικαλεσθεί την ανθρωπιστική αρχή και να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση ενημέρωση
για την τύχη της περιουσίας και για τον τρόπο με τον οποίο οι πρόσφυγες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την περιουσία αυτή.
3. Εάν οι ελληνικές Αρχές αποδεχθούν τη διευθέτηση του ζητήματος
αυτού με τη Γιουγκοσλαβία, η μοναδική δυνατότητα θετικής επίλυσης θα
υπήρχε στην περίπτωση αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας από τους πρόσφυγες. [...]
Δεδομένου ότι σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ιθαγένεια αφαιρείται
με ατομικές αποφάσεις, μόνο από την ελληνική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορούμε να γνωρίσουμε ποιος από τους πρόσφυγες που διαβιούν
στην ΟΛΔΓ απώλεσε την ιθαγένεια. Τότε και μόνο για τους πρόσφυγες που
πιστοποιήσαμε μέσω της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ότι απώλεσαν την
ελληνική ιθαγένεια (και με την ευκαιρία αυτή δημεύτηκε η περιουσία τους)
μπορεί να γίνει λόγος για διπλωματική παρέμβαση στο ζήτημα της δημευμένης περιουσίας και μόνο εάν [οι ιδιοκτήτες της] απέκτησαν τη γιουγκοσλαβική υπηκοότητα. Για τους υπόλοιπους πρόσφυγες τους οποίους οι ελληνικές Αρχές θεωρούν έλληνες πολίτες (και φαίνεται ότι αυτή η περίπτωση
ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων στην ΟΛΔΓ) δεν τίθεται
ζήτημα διπλωματικής παρέμβασης» [...]
τη σύμφωνη γνώμη των ελληνικών, σχεδίαζαν την ανέλκυσή του. Ωστόσο, το 1947
«χρησιμοποιήθηκε» ως στόχος από τη βρετανική αεροπορία. Οι Γιουγκοσλάβοι υπέβαλαν προς τις ελληνικές αρχές αίτημα για αποζημίωση, το οποίο όμως απορρίφθηκε με
το σκεπτικό ότι η ευθύνη βάρυνε τους Βρετανούς.
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Το Νομικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί ότι το ζήτημα της διευθέτησης των
ελληνικών περιουσιών στο έδαφός μας θα έπρεπε να διευθετηθεί ταυτόχρονα με το ζήτημα των περιουσιών των υπηκόων μας στην Ελλάδα από κοινού με το ζήτημα της περιουσίας των Μακεδόνων προσφύγων, οι οποίοι
ενδεχομένως θα παραμείνουν στο μέλλον στη Γιουγκοσλαβία. Στο βαθμό
που υπάρχει η βούληση για συζήτηση για το ζήτημα αυτών των προσφύγων
– η λογική φιλική επίλυση του ζητήματος αυτού θα ήταν να διευκολυνθεί η
επάνοδος στην Ελλάδα εκείνων των Μακεδόνων προσφύγων που το επιθυμούν (στην περίπτωση αυτή θα ήταν ενδεχομένως αναγκαία και η χορήγηση
αμνηστίας για τη διασφάλιση από επιπρόσθετες κυρώσεις) – ενώ θα πρέπει
να διευκολυνθεί η αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας σε εκείνους που επιθυμούν να παραμείνουν στη Γιουγκοσλαβία, με την προϋπόθεση εξαγωγής
της περιουσίας τους στην Ελλάδα (εννοείται πως αν οι ίδιοι το επιθυμούν)
και η αξία της να συνυπολογισθεί στη διευθέτηση των περιουσιακών ζητημάτων μεταξύ ημών και της Ελλάδας.
Θάνατος στον Φασισμό – Λευτεριά στον Λαό!
Β. Γκόσοβιτς

Κοιν:

Ο Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος
Πρέσβης Μίλαν Μπάρτος

Γραφείο συντρόφου Πόποβιτς
Γραφείο συντρόφου Μιτσούνοβιτς
Γραφείο συντρόφου Τσερνομπίρνιε
Δημόσιο Εισαγγελέα ΟΛΔΓ και
Β΄ Διεύθυνση ΥΠΕΞ

[DAMSPS, PA, godina 1953, fascikla 34, dosije 4, signatura 417590/24
Ιανουαρίου 1953]
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13.
Έγγραφο του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών προς την κυβέρνηση της ΛΔΜ με το οποία ζητά πληροφορίες σχετικά με το διάβημα διαμαρτυρίας του έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι για τον χάρτη
της «Μεγάλης Μακεδονίας» και την αρθρογραφία της «Φωνής των Αιγαιατών».
Υπουργείο Εξωτερικών
[Β΄ Διεύθυνση]

11 Αυγούστου 1953

Προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο34
της ΛΔΜ
- υπόψη Γενικού Γραμματέα
Ο εδώ Έλληνας πρεσβευτής Καπετανίδης επισκέφθηκε, στις 9 Αυγούστου, στο Μπλέντ, τον Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών σύντροφο
Φέγιτς35 και με την αφορμή αυτή του επέστησε την προσοχή στα ακόλουθα:
1. Με αφορμή τους εορτασμούς για την εξέγερση του Ίλιντεν στη
ΛΔΜ σε μία έκθεση στα Σκόπια αναρτήθηκε ανάγλυφος χάρτης της ΛΔΜ
στην οποία εντάχθηκε σημαντικό μέρος της ελληνικής επικράτειας μέχρι
την Καβάλα.
2. Το περιοδικό των προσφύγων από την Αιγαιακή Μακεδονία στη
ΛΔΜ,36 με την ίδια αφορμή, δημοσίευσε ένα άρθρο, στο οποίο παραλληλίζεται ο αγώνας του Μακεδονικού Λαού για ενότητα με τον αγώνα των ελλήνων ανταρτών της περιόδου 1945-1947.
34. Κυβέρνηση.
35. Ο Φέγιτς διετέλεσε διευθυντής της Β΄ πολιτικής διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών.
36. Η αναφορά σχετίζεται με το περιοδικό «Η Φωνή των Αιγαιατών» που εκδίδονταν στα Σκόπια από την Ένωση Προσφύγων.
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Το υπουργείο Εξωτερικών παρακαλεί το Εκτελεστικό Συμβούλιο της
ΛΔΜ να μας πληροφορήσει εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα
λεχθέντα του Έλληνα πρεσβευτή Καπετανίδη.
Θάνατος στον Φασισμό – Λευτεριά στον Λαό
Ο Επικεφαλής καα
[DAMSPS, PA, godina 1953, fascikla 34, dosije 34, signatura
410994/11 Αυγούστου 1953]
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14.
Έγγραφο του γιουγκοσλαβικού Γενικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη
για το «Νομοθετικό Διάταγμα για τον επανεποικισμό των παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών» που υιοθέτησε το
ελληνικό Κοινοβούλιο τον Αύγουστο του 1953.
Γενικό Προξενείο ΟΛΔΓ
Θεσσαλονίκη
Αρ. πρωτ. 100/53
19 Αυγούστου 1953
Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Β΄ Πολιτική Διεύθυνση
Σας αποστέλλω τη μετάφραση του «Νόμου (Νομοθετικού Διατάγματος) για τον επανεποικισμό των παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως
του πληθυσμού αυτών» που υιοθετήθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο
(Μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλίου εκτός συνόδων), όπως ανακοινώθηκε από τον τοπικό «Ελληνικό
Βορρά», της 7ης τρέχοντος.37 Δεν είναι εγγυημένη η ακρίβεια της μετάφρασης, αλλά το νόημα συγκεκριμένων διατάξεων καθώς και ολόκληρου του
κειμένου αντιστοιχεί στο πρωτότυπο. Δεν κατόρθωσα να συγκεντρώσω,
μεταφράσω και μελετήσω τις νομικές διατάξεις που επικαλείται ο νόμος
ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για το μέγεθος και τη σημασία των μέτρων
που προβλέπει ο νόμος, αλλά από το ίδιο το κείμενο προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Στόχος του νόμου είναι:
α) Η αλλαγή της εθνολογικής σύνθεσης της Μακεδονίας, της Θράκης

37. Η αναφορά σχετίζεται με το Νομοθετικό Διάταγμα 2536/ΦΕΚ 225/27 Αυγούστου 1953.
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και της Ηπείρου με την εγκατάσταση ελληνικού πληθυσμού στις περιουσίες
των φυγάδων Αιγαιατών Μακεδόνων.
β) Η αφαίρεση της περιουσίας των φυγάδων Αιγαιατών Μακεδόνων
και των οικογενειών τους και μ’ αυτό: 1) η παρεμπόδιση της επιστροφής
των προσφύγων, και 2) η μετεγκατάσταση από τις περιοχές αυτές των οικογενειών τους (οι οποίες με την αφαίρεση των περιουσιών θα αναγκαστούν
να μετοικήσουν από την Ελλάδα στο βαθμό που οι γονείς, ήτοι οι σύζυγοί
τους βρίσκονται στην ΟΛΔΓ) ή η μετεγκατάστασή τους από τις ελληνικές
Αρχές σε άλλες ελληνικές περιοχές ή [άλλες] χώρες.
2. Ο διακριτικός χαρακτήρας του νόμου είναι περισσότερο από εμφανής:
α) ο νόμος προβλέπει την αφαίρεση των περιουσιών των ατόμων που
διέφυγαν, αλλά η εφαρμογή του περιορίζεται στις περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα εφαρμοστεί
στους Έλληνες πρόσφυγες από τις περιοχές της Παλαιάς Ελλάδας.
β) Ο νόμος προβλέπει σημαντική βοήθεια για τον εποικισμό των παραμεθόριων περιοχών με νέο πληθυσμό στις περιουσίες που αφαιρέθηκαν από
τους γηγενείς, κάτι με το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε επιθυμία παροχής τέτοιας βοήθειας στους γηγενείς, η περιουσία των οποίων καταστράφηκε στη διάρκεια του [Β΄] Παγκοσμίου και του Εμφυλίου Πολέμου.
Ο συγκεκριμένος νόμος βρίσκεται σε αναντιστοιχία με το Ελληνικό
Σύνταγμα, το οποίο ρητά απαγορεύει τη δήμευση περιουσιών χωρίς αποζημίωση και δικαστική διαδικασία (άρθρο 17 και 104 του Συντάγματος) […]
Ο Γενικός Πρόξενος
[DAMSPS, PA, godina 1953, fascikla 31, dosije 5, signatura 411799/19
Αυγούστου 1953]
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15.
Οδηγίες του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών προς τη γιουγκοσλαβική πρεσβεία στην Αθήνα για φιλική παρέμβαση σχετικά με το
«Νομοθετικό Διάταγμα για τον επανεποικισμό των παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών».
Υπουργείο Εξωτερικών
Γραφείο συντρόφου Μπριλέι38
[Αρ.πρωτ] 411811
31 Αυγούστου 1953
Προς την

Πρεσβεία της ΟΛΓΔ
Αθήνα

Προς τον Ίβκοβιτς.39 Σχετικά με το έγγραφό μας του Σαββάτου, επαναλαμβάνουμε ότι η παρέμβασή σας σχετικά με τον Νόμο για τις παραμεθόριες περιοχές να είναι όσο το δυνατόν φιλική, ώστε σε καμία περίπτωση να
μη λάβει τον χαρακτήρα της ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.
Μπριλέι
[DAMSPS, PA, godina 1953, fascikla 31, dosije 5, signatura 412015/31
Αυγούστου 1953]

38. Ο Γιόζε Μπριλέι ήταν σλοβένος πολιτικός και διπλωμάτης.
39. Ο Ίβκοβιτς την εποχή εκείνη ήταν επιτετραμμένος της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας στην Αθήνα.
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Τηλεγράφημα της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας στην Αθήνα σχετικά με
την συνομιλία του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή με τον διευθυντή της Α΄
πολιτικής διεύθυνσης του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά
με το «Νομοθετικό Διάταγμα για τον επανεποικισμό των παραμεθορίων
περιοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών».
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή :

Αθήνα

Ελήφθη:

Αρ.

189

Αρχή επαφής:

Ημερομηνία:

1.9.1953

Τέλος επαφής:

2 Σεπτεμβρίου 1953, ώρα
01:00
2 Σεπτεμβρίου 1953, ώρα
19:00
3 Σεπτεμβρίου 1953, ώρα
10:00

Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Επισκέφθηκα σήμερα τον Χριστόπουλο40 και ενήργησα στο πλαίσιο
των οδηγιών σας που περιέχονται στο 411811 σχετικό σας. Ο Χριστόπουλος ανέμενε την επίσκεψή μου και ήταν προετοιμασμένος. Εξεπλάγη από το
σχόλιο του [ειδησεογραφικού πρακτορείου] Γιούγκοπρες41 και από τις δη40. Ο Χριστόπουλος διετέλεσε διευθυντής της Α΄ πολιτικής διεύθυνσης του υπουργείου Εξωτερικών.
41. Το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Γιουγκοσλαβίας Γιούγκοπρες
(Jugopres) σε σχετικό του σχόλιο που αναμεταδόθηκε από τα γιουγκοσλαβικά μέσα
ενημέρωσης καταφέρθηκε κατά του Νομοθετικού Διατάγματος «Περί επανοικήσεως
των παραμεθορίων περιοχών».
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λώσεις μου, καθώς πρόκειται για νόμο, ο οποίος πράγματι ψηφίστηκε στις
αρχές Αυγούστου, αλλά ακόμη δεν έχει επισήμως εκτυπωθεί. Στη συνέχεια
είπε ότι κατά βάση δεν πρόκειται για κάποιο νέο νόμο, αλλά για συμπλήρωση και επικαιροποίηση των παλαιών [νόμων] του 1917 και της 29ης Δεκεμβρίου 1938. Ήταν ικανοποιημένος από την επισήμανσή μας ότι δεν επιθυμούμε να αναμειχθούμε στις εσωτερικές τους υποθέσεις, αλλά ότι επιθυμούμε απλώς να μεταφέρουμε φιλικά τις σκέψεις μας σχετικά με έναν νόμο.
Είπε ότι ο νόμος ψηφίστηκε, ότι πρόκειται για τετελεσμένο γεγονός και ότι
μπορούμε ενδεχομένως να συζητήσουμε απλώς σχετικά με την εφαρμογή
του. Επανέλαβε αρκετές φορές ότι το σχόλιο του Γιούγκοπρες προκάλεσε
κατάπληξη τόσο στους επίσημους κύκλους όσο και στον λαό, καθώς, όπως
είπε, κάτι τέτοιο δεν ήταν αναμενόμενο από την φίλη Γιουγκοσλαβία. Είπε
ότι η κοινή γνώμη συνδέει την, όπως τη χαρακτήρισε, επίθεση με την δυσαρέσκειά μας για το ταξίδι του Παπάγου στη Ρώμη.42 Αρκετές φορές ρώτησε
επικριτικά γιατί εμείς ως φίλοι επιλέξαμε αυτή την οδό και όχι, όπως σήμερα, που ήλθα για μία φιλική συνομιλία μαζί του.
Επειδή στην αρχή θεώρησε ότι ήλθα με αφορμή το σχόλιο του Γιούγκοπρες και επειδή μπέρδεψε το Τανγιούγκ και το Γιούγκοπρες,43 θεωρώντας το σχόλιο ως επίσημη θέση της κυβέρνησή μας, του εξήγησα το καθεστώς του Γιούγκοπρες και του είπα ότι με αφορμή την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου ήλθα απλώς να επισημάνω φιλικά κάποια σημεία τα οποία
θεωρούμε άδικα και αδικαιολόγητα. Δήλωσε την ικανοποίησή του και με
παρακάλεσε στο μέλλον, εάν έχουμε κάτι σχετικά με τον συγκεκριμένο νόμο, ή τα σχόλια του Γιούγκοπρες γενικότερα, να τον επισκεφθώ ώστε να
δοθούν φιλικές εξηγήσεις. Επανέλαβε ότι ο νόμος ψηφίστηκε και ότι σήμερα ή αύριο θα εκτυπωθεί και με προειδοποίησε να μην αποδίδουμε μεγάλη
σημασία σε κάποια μεμονωμένα άρθρα στις εφημερίδες, καθώς υπάρχουν
αρκετά άτομα που είναι κατά της φιλικής συνεργασίας των χωρών μας. Είπε ακόμη ότι ο νέος νόμος αφορά τα πρόσωπα που βρίσκονται ήδη τρία
χρόνια εκτός χώρας, τα οποία μετείχαν στον αγώνα ή γενικότερα προκάλε42. Ο Παπάγος επισκέφθηκε τη Ρώμη από τις 23 έως 25 Σεπτεμβρίου 1953.
43. Το Γιούγκοπρες εθεωρείτο ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Γιουγκοσλαβίας, σε αντίθεση με το Τάνγιούγκ (TANJUG-Telegrafska agencija nove
Jugoslavije) που ιδρύθηκε στη διάρκεια της Κατοχής από τους Παρτιζάνους του Τίτο
και στη μεταπολεμική Γιουγκοσλαβία και εξέφραζε τις επίσημες θέσεις της Κυβέρνησης.
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σαν εγκλήματα σε βάρος της Ελλάδας. Αρνήθηκε ότι ο νέος νόμος αυτόματα αφαιρεί τα περιουσιακά δικαιώματα44 των οικογενειών των προσφύγων
που έμειναν στα κτήματά τους. Είπε ότι δεν γνωρίζει περιπτώσεις προσφύγων που δεν μετείχαν δραστήρια στις μάχες και εξεδήλωσαν την επιθυμία
τους να επιστρέψουν και κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό. Του ανέφερα περιπτώσεις.
Όταν στο τέλος της παρέμβασής μου χρησιμοποίησα τον όρο «μακεδονική μειονότητα», είπε ότι δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξή της, ότι για ένα
τέτοιο καθεστώς είναι αναγκαία [η ύπαρξη] προηγούμενης συμφωνίας,
συνθήκης κλπ. Στο τέλος της συνομιλίας μας μου ανακοίνωσε, παρεμπιπτόντως, τα ονόματα των εκπροσώπων τους στην 8η Ολομέλεια της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόκειται για τους: Κουρή, Λίνο Τσαλδάρη, Αγνίδη,
Σπυρόπουλο και Ζολώτα. Ακολουθεί σημείωμα.
Ίβκοβιτς
[DAMSPS, PA, godina 1953, fascikla 31, dosije 5, signatura 412015, 1
Σεπτεμβρίου 1953]

44. Στο πρωτότυπο χρησιμοποιείται η φράση «μειονοτικά δικαιώματα», αντί του
«περιουσιακά δικαιώματα». Κατά την πρακτική της γιουγκοσλαβικής διπλωματίας συντασσόταν αρχικά ένα τηλεγράφημα με τα κύρια σημεία των συνομιλιών και στη συνέχεια ένα αναλυτικότερο έγγραφο. Σε αντίθεση με το τηλεγράφημα, στο έγγραφο, το
οποίο προανήγγειλε στο τέλος του τηλεγραφήματος, ο γιουγκοσλάβος πρεσβευτής χρησιμοποίησε τον όρο «περιουσιακά δικαιώματα» που προφανώς ανέφερε ο έλληνας διπλωμάτης και τον οποίο επιλέξαμε στην παρούσα έκδοση, βλ. DAMSPS, PA, godina
1953, fascikla 31, dosije 5, signatura 417457/5 Σεπτεμβρίου 1953.
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17.
Σημείωμα του βοηθού υπουργού Εξωτερικών Δρ Άλες Μπεμπλέρ για
τη συνομιλία του με τον έλληνα πρεσβευτή Καπετανίδη για τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, το Βαλκανικό Σύμφωνο και για το Μακεδονικό
Ζήτημα.
Σημείωμα
για τη συνομιλία του βοηθού υπουργού Εξωτερικών Δρ Άλες Μπεμπλέρ45
με τον έλληνα πρεσβευτή κ. Καπετανίδη, 15 Σεπτεμβρίου 1953.
Ήλθε μετά από αίτημά του.
Ανακοινώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να αποδεχθεί χωρίς
καθυστέρηση την πρόταση της Βουλγαρίας για εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων.46 Είπε ότι είναι πεπεισμένοι ότι θα αντιληφθούμε κατά τρόπο σωστό αυτή την απόφαση της κυβέρνησής του για την οποία ασκήθηκε
μεγάλη ηθική και υλική πίεση από βουλγαρικής πλευράς. Με ρωτά για την
άποψή μας επ’ αυτού.
Του απάντησα ότι, χωρίς να έχω διαβουλευθεί με την Κυβέρνησή μου,
θεωρώ θετική την αποδοχή της πρωτοβουλίας, καθώς και εμείς οι ίδιοι ενδιαφερόμαστε για τη μείωση της έντασης και αποδεχόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες ώστε να εγκαθιδρυθούν ομαλές σχέσεις μεταξύ των κρατών.
Υπογράμμισα ότι σε ό,τι αφορά την επίσημη γνώμη της κυβέρνησής
μου, σχετικά με την ίδρυση της Γραμματείας του Τριμερούς Συμφώνου,
είναι αναγκαίο όταν θα γίνει διαβούλευση για τα στρατιωτικά ζητήματα να
μετέχουν και στρατιωτικά πρόσωπα στο έργο της Γραμματείας για στρα45. Ο σλοβένος Άλες Μπεμπλέρ ήταν πολιτικός και διπλωμάτης. Διετέλεσε βοηθός υπουργός Εξωτερικών.
46. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 1953 ο βούλγαρος πρωθυπουργός σε δημόσια ομιλία
του πρότεινε την άμεση εξομάλυνση των σχέσεων της χώρας του με την Ελλάδα και τη
Γιουγκοσλαβία.
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τιωτικά θέματα.
Στη συνέχεια της συνομιλίας μας ο Καπετανίδης ανακίνησε το ζήτημα
της μακεδονικής μειονότητας. Είπε ότι επιβεβαίωσε με τον πρόξενό του στα
Σκόπια και μπορεί να με διαβεβαιώσει ότι κάθε αίτηση για επαναπατρισμό
εξετάζεται και ότι έχει εκδοθεί σειρά νέων διαβατηρίων, κάτι που σημαίνει
ότι από την πλευρά τους διευκολύνεται η επιστροφή των Μακεδόνων στις
περιουσίες τους στην Ελλάδα. Του είπα ότι στο μεσοδιάστημα και ο ίδιος
ζήτησα ενημέρωση και ότι για το ζήτημα αυτό με επισκέφθηκε ο Γενικός
Γραμματέας του Εκτελεστικού Συμβουλίου47 της ΛΔΜ, ο οποίος μεταξύ
άλλων ανέφερε ότι το ελληνικό προξενείο στα Σκόπια προώθησε στον μακεδονικό τύπο ανακοίνωση προς τους έλληνες πολίτες στην οποία αναφέρεται να μην απευθύνονται γραπτώς στο προξενείο αλλά για κάθε υπόθεσή
τους να έρχονται αυτοπροσώπως στο προξενείο. Στη Μακεδονία θεωρούν
ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα νέο εμπόδιο στη χορήγηση διαβατηρίου και στη δυνατότητα επιστροφής στην Ελλάδα.
Ο Καπετανίδης δήλωσε έκπληκτος, δεν μπορεί να πιστέψει ότι έγινε
κάτι τέτοιο, μου υπόσχεται ότι θα το εξετάσει κλπ.
Στη συνέχεια του είπα ότι έλεγξα την κατηγορία που ανέφερε στο
πλαίσιο της προηγούμενης συνάντησής μας ότι ένα μέλος της μακεδονικής
κυβέρνησης δήλωσε δημοσίως ότι θα δοθούν στους πρόσφυγες όπλα «όταν
έλθει η ώρα». Η αλήθεια είναι ότι πραγματοποιήθηκε μια τέτοια συνάντηση
των προσφύγων, ότι στη συνάντηση μίλησε ο επικεφαλής του τμήματος
προσφύγων της μακεδονικής κυβέρνησης, αλλά τίποτα απολύτως δεν αναφέρθηκε στο πνεύμα της ανωτέρω κατηγορίας. Μνημόνευσα ότι μπορεί ενδεχομένως να γίνει αποδεκτό η πιθανότητα κάποιοι από τους πρόσφυγες
μετά τη συνάντηση να συνομίλησαν μεταξύ τους στο προαναφερόμενο
πνεύμα και ότι ακόμη πιθανότερο είναι να μεταφέρθηκαν στο ελληνικό
προξενείο τέτοιου είδους συνομιλίες με αλλοιωμένη μορφή. Παρεμπιπτόντως ανέφερα ότι οι πρόσφυγες λαμβάνουν επιστολές από τους συγγενείς
τους στην Ελλάδα και μάλιστα από την Πελοπόννησο στις οποίες αναφέρουν ότι οι ελληνικές Αρχές ετοιμάζονται να τους επαναφέρουν στους γενέθλιους τόπους τους, ενώ κάποιοι από αυτούς ερμηνεύουν τις τελευταίες
εντολές της ελληνικής κυβέρνησης ως προσπάθεια να τους εμποδίσει να
επιστρέψουν στα σπίτια τους.
47. Κυβέρνησης.
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Ο Καπετανίδης λέει ότι μια τέτοια ερμηνεία είναι εντελώς γελοία, ότι
δε μπορεί να γίνει λόγος για κάτι τέτοιο κλπ. Απαντώ στον κ. Καπετανίδη
ότι θα ήταν πράγματι επιθυμητό η εξέλιξη του ζητήματος αυτού να κινηθεί
προς την κατεύθυνση την οποία έλαβε το ζήτημα της μειονότητάς μας στην
Καρινθία48 όπου δημιουργήθηκαν ανεκτές συνθήκες και όπου εγκαθιδρύθηκαν φιλικές σχέσεις μεταξύ της σλοβενικής κυβέρνησης και της περιφερειακής κυβέρνησης της Καρινθίας. Οι δύο κυβερνήσεις ανταλλάσσουν
επισκέψεις[...]
[DAMSPS, PA, godina 1953, fascikla 32, dosije 14, signatura
413117/15 Σεπτεμβρίου 1953]

48. Περιοχή της Αυστρίας στην οποία διαβιούσε σλοβενική μειονότητα.
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18.
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το «Νομοθετικό Διάταγμα για τον επανεποικισμό των παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού
αυτών».
Νομικό Συμβούλιο ΥΠΕΞ
Αρ.πρ. 96808
Βελιγράδι, 29 Σεπτεμβρίου 1953
ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Εξωτερικών
Β΄ Διεύθυνση

Το Νομικό Συμβούλιο εξέτασε τη μετάφραση του ελληνικού Νόμου
περί επανεποικισμού των παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών. Δεδομένου ότι στο συνοδευτικό έγγραφο του Γενικού Προξενείου [Θεσσαλονίκης] αναφέρεται ότι η μετάφρασή του δεν έχει ελεγχθεί,
η παρούσα γνωμοδότηση μπορεί να δοθεί με την επιφύλαξη της ακρίβειας
του κειμένου.
1. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο νόμος στην πρακτική του εφαρμογή θα
προβαίνει σε διακρίσεις και θα πλήξει αποκλειστικά ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό τους Αιγαιάτες Μακεδόνες. Ωστόσο, νομικά, το κείμενο δεν
προβαίνει σε διακρίσεις. Μέχρις ότου δεν μπορούμε να επικαλεστούμε
πραγματικές περιπτώσεις διακριτικής εφαρμογής [του], δεν μπορούμε να
κάνουμε λόγο για διακρίσεις σε βάρος Μακεδόνων. Πράγματι, το κείμενο
του νόμου αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν περιουσία
στις παραμεθόριες περιοχές. Ως εκ τούτου, κάθε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας για τον συγκεκριμένο νόμο οι Έλληνες – τυπικά δικαιολογημένα –
θα το απορρίψουν ως ανάμιξη στις εσωτερικές τους υποθέσεις.
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2. Δεν μπορούμε να προβάλουμε αντιρρήσεις ούτε στο αν η δήμευση
των περιουσιών των λάθρα μεταναστευσάντων Ελλήνων πολιτών βρίσκεται
σε συμφωνία με το ελληνικό Σύνταγμα, δεδομένου ότι μια τέτοια κίνηση θα
αποτελούσε ανάμιξη στις εσωτερικές τους υποθέσεις.
3. Δεν μπορούμε να προβάλουμε αντιρρήσεις για την ίδια την αρχή της
δήμευσης των ακινήτων των διαφυγόντων πολιτών, δεδομένου ότι η αρχή
αυτή είναι αποδεκτή και στη νομοθεσία μας (προχωρούμε μάλιστα ακόμη
περισσότερο, καθώς δημεύουμε την ακίνητη περιουσία χωρίς αποζημίωση
ακόμη και στην περίπτωση της νόμιμης αφαίρεσης υπηκοότητας).
Ως εκ τούτου, δεν απομένουν παρά μόνο ενέργειες σε πολιτικό επίπεδο
και με πολιτικά επιχειρήματα.
Θάνατος στο Φασισμό – Λευτεριά στο Λαό
Ο Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος κ.α.α
Αλεκσάνταρ Γιέλιτς
Σύμβουλος
[DAMSPS, PA, godina 1953, fascikla 31, dosije 5, signatura 411799/29
Σεπτεμβρίου 1953]
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19.
Σημείωμα του βοηθού υπουργού Εξωτερικών Τσίτσμιλ για τη συνάντησή του με τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Καπετανίδη για το
χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας», τα σχολικά εγχειρίδια και άλλες
εκδόσεις με αναφορές σε βάρος της Ελλάδας.
Σημείωμα
Στις 23 Δεκεμβρίου, στις 11:00 με επισκέφθηκε ο έλληνας πρεσβευτής
κ. Καπετανίδης. Ήλθε μετά από πρόσκλησή μου.
Μετά από τις πρώτες φράσεις γνωριμίας, πέρασα στον λόγο για τον οποίο τον κάλεσα και του εξέθεσα τα ακόλουθα:
Θέλησα να σας δώσω μερικές εξηγήσεις σχετικά με την συνομιλία που
είχατε πριν δύο-τρεις εβδομάδες με τον κ. Μπεμπλέρ. Πρόκειται για κάποια
προπαγάνδα στη Μακεδονία, η οποία λειτουργεί σε βάρος της Ελλάδας.
Στο μεσοδιάστημα πραγματοποιήσαμε μία σχετική έρευνα. Μπορώ να
σας διαβεβαιώσω ότι δεν βρήκαμε οποιαδήποτε ίχνη, ούτε πρόθεση για οποιαδήποτε προπαγάνδα σε βάρος της Ελλάδας, ιδωμένη από γενική σκοπιά, ούτε κάτι παρόμοιο [βρήκαμε] στα σχολικά εγχειρίδια, τους γεωγραφικούς χάρτες κλπ.
Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένας ανάγλυφος χάρτης στο Μουσείο Απελευθερωτικού Αγώνα στα Σκόπια, στον οποίο σημειώνονται και κάποια
μέρη τα οποία βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτός ο ανάγλυφος χάρτης δεν έχει οποιαδήποτε σύνορα και δεν έχει άλλες αξιώσεις εκτός
από το να προσδιορίσει τα μέρη στα οποία και γύρω από τα οποία διεξήχθησαν οι μάχες του 1903.49 Συνεπώς, πρόκειται για ένα μουσειακό έκθεμα,
ένα χάρτη με ιστορική σημασία.

49. Πρόκειται για τις μάχες που δόθηκαν στη διάρκεια της εξέγερσης του Ίλιντεν,
το 1903.
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Εκτός αυτού, πληροφορούμαστε από τον πρεσβευτή μας Γιοβάνοβιτς
στην Αθήνα πως τέθηκε υπόψη του (η αλήθεια είναι πως όχι επισήμως στο
Υπουργείο) ότι στα Σκόπια κυκλοφόρησε ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται
δυσμενώς για την Ελλάδα και μάλιστα αναφέρεται στην Α.Μ. τον Βασιλέα.
Πιστοποιήσαμε ότι όχι μόνο δεν υφίσταται τέτοια αναφορά, αλλά γενικότερα δεν υπάρχει κανένα βιβλίο με τέτοιο περιεχόμενο.
Ο Καπετανίδης ικανοποιήθηκε από τις εξηγήσεις. Γνωστοποίησε ότι αποδέχεται τις εξηγήσεις μας μετά από την έρευνα και ότι θα είναι ικανοποιημένος εάν δεν μείνουμε σ’ αυτό που συνέβη, αλλά εάν προχωρήσουμε
μπροστά, στο πνεύμα της φιλίας και των καλών σχέσεων. Συμπλήρωσε ότι
του ήταν μέχρι τώρα άγνωστη η πληροφορία για το βιβλίο [...]
Τσίτσμιλ
Κοιν:

Γραφείο συντρόφου Υπουργού
Γραφείο συντρόφου Μπεμπλέρ
Γραφείο συντρόφου Μιτσούνοβιτς
Γραφείο συντρόφου Τσερβομπίρνια
Γραφείο συντρόφου Μπριλέι
Γραφείο συντρόφου Ραντοβάνοβιτς
Εκτελεστικό Συμβούλιο50 Μακεδονίας
Β΄ Διεύθυνση
Απόρρητο αρχείο

[DAMSPS, PA, godina 1953, fascikla 32, dosije 15, signatura
417246/23 Δεκεμβρίου 1953]

50. Κυβέρνηση.
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20.
Απόσπασμα έκθεσης της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για τους «Αιγαιάτες Μακεδόνες» στη Γιουγκοσλαβία
και για το ζήτημα των περιουσιών τους.
Οι Αιγαιάτες Μακεδόνες στη Γιουγκοσλαβία
Στην ΟΛΔΓ βρίσκονται σήμερα περίπου 20.000 Αιγαιάτες Μακεδόνες,
οι οποίοι κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου κατέφυγαν στην Γιουγκοσλαβία. Πολλοί από αυτούς επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα. Η μακεδονική κυβέρνηση έχει την άποψη ότι τα άτομα αυτά δεν πρέπει να επιστρέψουν γιατί από εκεί πιθανότατα θα μεταναστεύσουν [σε άλλες χώρες] και ότι η ενέργεια αυτή αντικειμενικά θα βοηθούσε στον απεθνικισμό της Αιγαιακής Μακεδονίας. Πέραν αυτού, θεωρούν ότι και πολιτικά κάτι τέτοιο δεν θα ήταν σωστό. Ο σύντροφος Καρντέλι, επί τη βάσει
συνομιλίας του με τον εκπρόσωπο του Σουηδικού Ερυθρού Σταυρού, απέστειλε οδηγία η οποία κατά λέξη αναφέρει: «Είναι σίγουρο ότι σε μεγάλο
αριθμό προσφύγων υπάρχει η τάση να επιστρέψουν από τη Μακεδονία στην
Ελλάδα. Μπορούμε και αυτούς51 σταδιακά να τους επιτρέπουμε να επιστρέψουν στην Ελλάδα».
Το ζήτημα των περιουσιών
Η ελληνική κυβέρνηση έθεσε αίτημα αποζημίωσης της περιουσίας που
εθνικοποιήθηκε στη Γιουγκοσλαβία. Σχηματίστηκε μεικτή επιτροπή επικεφαλής της οποίας είναι από την ελληνική πλευρά ο Καπετανίδης και από
την πλευρά μας ο Σέχοβιτς. Στο πλαίσιο αυτό έγινε ανταλλαγή ρηματικών
διακοινώσεων που καθόρισε το πλαίσιο των εργασιών της επιτροπής. Είχε
ως καθήκον να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εθνικοποιημένη περιουσία, να προβεί σε εκτίμηση για την αξία της και να καθορί51. Η αναφορά σχετίζεται με τα παιδιά του «παιδομαζώματος»
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σει το ύψος της αποζημίωσης. Δεδομένου ότι δεν είναι προς το συμφέρον
μας να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό γρήγορα και χωριστά από το ζήτημα
των περιουσιών των Αιγαιατών προσφύγων, εμείς στην πραγματικότητα
κωλυσιεργούσαμε. Η επιτροπή αυτή σήμερα «αδρανεί», εκτός από τη συγκέντρωση στοιχείων τόσο για τη εθνικοποιημένη περιουσία όσο και για
την περιουσία των Αιγαιατών προσφύγων. (Πρόκειται για την περιουσία
την οποία οι Αιγαιάτες Μακεδόνες, κατά τη έλευσή τους στη χώρα μας,
εγκατέλειψαν στην Ελλάδα και την οποία οι ελληνικές Αρχές απλώς δήμευσαν. Σκοπεύουμε να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό επί τη βάσει συμψηφισμού […]
[DAMSPS, PA, godina 1953, fascikla 32, dosije 34, signatura 418443]
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21.
Απόσπασμα από την ετήσια έκθεση της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας
στην Αθήνα για τη «μακεδονική» μειονότητα στην Ελλάδα.
Το πλέον ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της
χώρας μας είναι το ζήτημα της εθνικής μας μειονότητας στην Ελλάδα. Στο
ζήτημα των μειονοτήτων γενικότερα, και ειδικότερα στη δική μας, η ελληνική κυβέρνηση και ολόκληρη η μπουρζουαζία (το ίδιο καλλιεργούν και
στον λαό) ασκεί πραγματικά την πλέον αντιδραστική πολιτική από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Στο ζήτημα αυτό [η αντίδραση] μετατρέπεται απλώς σε
υστερία. Αυτό ανακύπτει επειδή στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει αρκετά ισχυρή εθνική μειονότητα. Ως εκ τούτου υπάρχει φόβος πως κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσε να ζητήσει αυτονομία και, στη συνέχεια,
και απόσχιση από την Ελλάδα τόσο η εθνική μας μειονότητα και η τουρκική όσο και οι Βλάχοι, που είναι πολυάριθμοι ακριβώς στη Βόρεια Ελλάδα.
Οι Βλάχοι είναι σήμερα οι μεγαλύτεροι γρεκομάνοι και ασπάζονται τις μεγαλοελληνικές απόψεις, αλλά οι Έλληνες γνωρίζουν ότι κάτω από διαφορετικές συνθήκες θα συμπεριφερθούν διαφορετικά, όπως το απέδειξαν στη
διάρκεια του πολέμου παντού όπου οι Ιταλοί ήλθαν ως κατακτητές. Η σημερινή κυβέρνηση ανησυχεί στο ίδιο βαθμό και για καθαρά ιδεολογικούς
λόγους, επειδή αρκετές φορές καταδείχθηκε ότι όχι μόνο η μειονότητά μας,
αλλά η μεγαλύτερη πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού στη Βόρεια Ελλάδα είναι στραμμένη στην Αριστερά και τούτο μπορεί να έχει ισχυρή επιρροή στα πολιτικά δρώμενα σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Στις παρούσες συνθήκες δε μπορούμε να πετύχουμε [τη χορήγηση]
πλήρων δικαιωμάτων για την εθνική μας μειονότητα ως τέτοια. Θεωρούμε
ότι η γραμμή μας και στο μέλλον πρέπει να κινηθεί στη φυσική και οικονομική διατήρησή της μέσω των αντιδράσεών μας και τη λήψη μέτρων κατά
οποιασδήποτε προσπάθειας διάσπασης ή μετανάστευσης, καθώς και κατά
της πολιτικής διακρίσεων για την οικονομική πτώχευση και κακομεταχείρι-
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σή της. Η απόκτηση πλήρων μειονοτικών δικαιωμάτων, κατά την άποψή
μας, είναι δυνατή μόνο μέσω του εκδημοκρατισμού της Ελλάδας. Και τούτο
[θα γίνει] ευκολότερα στο βαθμό που εκφραστούν οι δημοκρατικές δυνάμεις, επειδή στη Βόρεια Ελλάδα και μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού υπάρχει ισχυρή τάση για την απόκτηση ευρείας αυτονομίας σε σχέση με την
Αθήνα. Η ελληνική κυβέρνηση και οι διάφοροι αντιδραστικοί κύκλοι κατά
καιρούς χρησιμοποιούν το ζήτημα της μακεδονικής μειονότητας μέσω των
σχετικών αναφορών στον Τύπο, όχι μόνο για να μας εμποδίσουν να θέσουμε το ζήτημα, αλλά για να προκαλέσουν την καχυποψία του ελληνικού λαού έναντι της Γιουγκοσλαβίας και με τον τρόπο αυτό να μειώσουν την επιρροή μας, αναφέροντας ότι η Γιουγκοσλαβία έχει εδαφικές βλέψεις έναντι
της Αιγαιακής Μακεδονίας, κάτι στο οποίο είναι ευαίσθητοι όλοι οι Έλληνες. Στο μέλλον πρέπει να προβαίνουμε, όταν κρίνεται απαραίτητο, και σε
επίσημα διαβήματα διαμαρτυρίας μέσω της διπλωματικής οδού, αλλά και ο
Τύπος μας θα μπορούσε να αντιδρά περισσότερο από ότι τώρα στην αρθρογραφία του ελληνικού Τύπου και όχι μόνο στα Σκόπια, αλλά και στις κεντρικές μας εφημερίδες, αποφεύγοντας την ευρεία συζήτηση, επειδή, αρκετές φορές, αυτό επιθυμούν και κάποιες εφημερίδες των αντιδραστικών κύκλων προκειμένου να μειώσουν το κύρος της Γιουγκοσλαβίας στην Ελλάδα.
[DAMSPS, PA, godina 1954, fascikla 26, dosije 2, signatura 417041]
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22.
Σημείωμα του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Άλες Μπεμπλέρ για
τη συνάντησή του με τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Καπετανίδη
για την αρθρογραφία της εφημερίδας «Νόβα Μακεντόνια» και του περιοδικού «Η Φωνή των Αιγαιατών», καθώς και για το βιβλίο του Λάζαρ Μοΐσοφ.
[Υπουργείο Εξωτερικών]
Αρ. Πρωτ. 45593
Σημείωμα
για τη συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Δρ Μπεμπλέρ με
τον Έλληνα πρεσβευτή κ. Καπετανίδη, την 5η Μαΐου 1954
Ήλθε μετά από αίτημά του.
Είπε πως μετά από εντολή της κυβέρνησής του προβαίνει σε διάβημα
διαμαρτυρίας για τα άρθρα που τυπώθηκαν τον τελευταίο μήνα στη σκοπιανή εφημερίδα «Νόβα Μακεντόνια». Στην εφημερίδα υπάρχουν τρία άρθρα που αναφέρουν πως χρέος της ΛΔΜ είναι «η απελευθέρωση της γιουγκοσλαβικής [sic]52 Μακεδονίας», κάτι που οι ίδιοι ερμηνεύουν ως έκκληση
για διαμελισμό της Ελλάδας. Σε συνδυασμό με το ανωτέρω ο Καπετανίδης
διαμαρτύρεται και για το τελευταίο τεύχος του περιοδικού «η Φωνή των
Αιγαιατών», της 7ης Απριλίου, με το ίδιο, όπως και τα προηγούμενα [τεύχη],
περιεχόμενο. Άκουσε, επίσης, ότι τυπώθηκε ολόκληρο βιβλίο για το ζήτημα
αυτό και ότι συγγραφέας του είναι το μέλος της μακεδονικής κυβέρνησης
Λάζο Μοΐσοφ.53
52. Προφανώς ο συντάκτης εννοεί ελληνικής.
53. Πρόκειται για το βιβλίο του Лазар Мојсов, Околу прашањето на
македонското национално малцинство во Грција [Σχετικά με το ζήτημα της μακεδονικής εθνικής μειονότητας στην Ελλάδα], Σκόπια 1954.
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Του απαντώ όπως πάντα ότι είναι υπέρ του δέοντος ευαίσθητοι στην
αρθρογραφία του Τύπου, ο οποίος δεν λογοκρίνεται, ενώ εμείς, για παράδειγμα, δεν διαμαρτυρόμαστε όταν στον ελληνικό Τύπο εμφανίζονται εκφράσεις, όπως, «σλαβοκομμουνισμός: ο αιώνιος εχθρός της Ελλάδας» κοκ.
Σε ό,τι αφορά το βιβλίο του Μοΐσοφ, έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για
σοβαρή μελέτη η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει κατευναστικά στο
ζήτημα αυτό. Σε ό,τι αφορά το περιοδικό «η Φωνή των Αιγαιατών» όλοι
συμφωνούμε ότι είναι επιζήμιο και ότι ένα τέτοιο περιοδικό δεν θα έπρεπε
να εκδίδεται. Θα ασχοληθώ εκ νέου με το ζήτημα. Από την άλλη πλευρά
θεωρώ ότι και η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να βοηθήσει εάν δραστηριοποιούταν προς την κατεύθυνση της εξάλειψης του λόγου για τον οποίο κάποιοι άνθρωποι στη Μακεδονία ανησυχούν, όπως, για παράδειγμα,
να αναβάλει την εφαρμογή του νόμου για τον επανεποικισμό της Μακεδονίας. Ο κ. Γιοβάνοβιτς επισκέφθηκε για το ίδιο θέμα το υπουργείο Εξωτερικών τους, αλλά δεν έλαβε καμία σαφή απάντηση. Ο Καπετανίδης είπε ότι
θα ήταν καλύτερο να μην θίξουμε το ζήτημα γιατί θα μπορούσε να μας οδηγήσει πολύ μακριά [...]
Μπεμπλέρ
Κοιν:

Γραφείο συντρόφου Καρντέλι
Γραφείο συντρόφου Βίλφαν
Γραφείο συντρόφου κ. Πόποβιτς
Γραφείο συντρόφου Μιτσούνοβιτς
Γραφείο συντρόφου Τσερνομπίρνιε
Γραφείο συντρόφου Τζέρτζιε
Γραφείο συντρόφου Τσίτσμιλ
Γραφείο συντρόφου Μπριλέι
Γραφείο συντρόφου Ραντοβάνοβιτς
Β΄ Διεύθυνση
Πρεσβείας Αθηνών και Άγκυρας
Αρχείο

[DAMSPS, PA, godina 1954, fascikla 27, dosije 9, signatura 45593, 5
Μαΐου 1954]
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23.
Σημείωμα ανώνυμου στελέχους του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για την αρθρογραφία του περιοδικού «Η Φωνή των Αιγαιατών» που εκδιδόταν στα Σκόπια από την Ένωση Προσφύγων.
Σημείωμα
για την αρθρογραφία της «Φωνής των Αιγαιατών»
Το περιοδικό «η Φωνή των Αιγαιατών» είναι όργανο της Ένωσης Μακεδόνων προσφύγων από την Αιγαιακή Μακεδονία. Εκδίδεται μία φορά τον
μήνα στα Σκόπια στη μακεδονική γλώσσα.
Οι σύντροφοι ηγέτες της ΛΔΜ συζήτησαν αρκετές φορές με τη σύνταξη της «Φωνής των Αιγαιατών» τόσο το περιεχόμενο και τον τρόπο γραφής
όσο τη γενική πολιτική γραμμή του περιοδικού, επειδή στο περιοδικό τυπώνονται κείμενα που έπληξαν όχι μόνο τις σχέσεις της ΟΛΔΓ με την Ελλάδα
αλλά και την επίλυση του ίδιου του μακεδονικού ζητήματος.
Αρκετά συχνά τα άρθρα κοσμούνταν με υβριστικές εκφράσεις σε βάρος του ελληνικού κράτους και με προσβολές σε βάρος των ηγετών του. Το
περιοδικό χρησιμοποίησε επιθέσεις, προβοκάτσιες και φρασεολογία παρόμοια με εκείνη του Τύπου των χωρών της Κομινφόρμ σε βάρος της Ελλάδας και των δυτικών χωρών, ιδιαίτερα σε βάρος των ΗΠΑ.
Με τέτοια αρθρογραφία το περιοδικό αντικειμενικά βοήθησε τις ενέργειες της αντίδρασης σε βάρος των Αιγαιατών Μακεδόνων στην Ελλάδα
και διευκόλυνε τις φωνασκίες των εχθρών της Γιουγκοσλαβίας, δίδοντάς
τους στα χέρια υλικό. Από την άλλη πλευρά μας εμπόδισε ώστε με τα κατάλληλα μέσω, στις δοθείσες συνθήκες, να κάνουμε ότι είναι περισσότερο
δυνατόν ώστε να καταστεί υποφερτή η θέση των Μακεδόνων της Ελλάδας.
Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών, μέσω των συντρόφων
μας στην κυβέρνηση της ΛΔΜ, παρενέβη ώστε το περιοδικό να αλλάξει
τρόπο γραφής.
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Ωστόσο, παρόλες τις παρεμβάσεις «η Φωνή των Αιγαιατών» συνέχισε
την εκτύπωση άρθρων παρόμοιων με εκείνων του παρελθόντος. [...]
[DAMSPS, PA, godina 1954, fascikla 30, dosije 30, signatura 17348]
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24.
Σημείωμα του διευθυντή της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών Μιχάιλο Γιαβόρσκι για τη συνάντησή του με
τον Έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Φίλωνα Φίλων για τις ανθελληνικές δραστηριότητες στη ΛΔΜ.
Σημείωμα
για τη συνάντηση του επικεφαλής της Β΄ Διεύθυνσης Μ. Γιαβόρσκι54 με
τον Έλληνα πρεσβευτή Φίλων Φίλων στις 20 Ιουλίου 1955, ώρα 12:0013:00
Η συνάντηση έγινε με αίτημα του Φίλωνα Φίλων.55
Μετά από τη σύντομη συνομιλία σχετικά με τις προετοιμασίες για την
επικείμενη άφιξη του έλληνα βασιλιά και το ενδιαφέρον του για τη συνάντηση με τις συνομιλίες μεταξύ Πρίτσα56 και Ζορλού57 (επί της οποίας υπήρξαν και πάλι νύξεις σε βάρος της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας
και της προσωπικότητας του Ζορλού),
1) ο Φίλων παρέδωσε «Μνημόνιο σχετικά με τα φαινόμενα ανθελληνικής διάθεσης στη ΛΔΜ (Σκόπια)», την ιστορία με τον χάρτη των εθνικών
συνόρων της Μακεδονίας, το βιβλίο για το Μακεδονικό Ζήτημα του Μίτρεβ, του Βλαχώφ, του Μοΐσοφ, του Σόπωφ και του Πέγιωφ,58 τη λειτουρ54. Ο σλαβομακεδόνας διπλωμάτης Μιχάιλο Γιαβόρσκι διετέλεσε επικεφαλής της
Β΄ διεύθυνσης του υπουργείου Εξωτερικών και πρεσβευτής της Γιουγκοσλαβίας στην
Αθήνα.
55. Ο Φίλων Φίλων διετέλεσε πρεσβευτής της Ελλάδας στο Βελιγράδι από το καλοκαίρι του 1954 έως το καλοκαίρι του 1957.
56. Ο Σίρτζιαν Πρίτσα ήταν διπλωμάτης και διετέλεσε υφυπουργός Εξωτερικών
της Γιουγκοσλαβίας.
57. Ο Φατίν Ρουστού Ζορλού διετέλεσε την εποχή εκείνη υπουργός Εξωτερικών
της Τουρκίας.
58. Πρόκειται για τα ακόλουθα βιβλία: Атанас Митрев, Христо Узунов, Σκόπια
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γία και τη δραστηριότητα στα Σκόπια της Πολιτιστικής Λέσχης των Μακεδόνων από την Αιγαιακή Μακεδονία και την προηγούμενη αρθρογραφία
της «Φωνής των Αιγαιατών», την τοποθέτηση εξεχόντων προσφύγων σε
θέσεις ευθύνης στις λαϊκές Αρχές, το Στρατό και τις Δυνάμεις Ασφαλείας,
την αρθρογραφία για το Μακεδονικό Ζήτημα των εφημερίδων «Νόβα Μακεντόνια», «Η Φωνή του Πιρίν» και «Ράζγλεντι» (κυρίως άρθρα από το β΄
εξάμηνο του 1954 έως τον Ιανουάριο του 1955), τον τρόπο παρουσίασης
του ζητήματος στα λογοτεχνικά και ιστορικά έργα και τα σχολικά εγχειρίδια κλπ. […]
Ο Φίλων παρακαλεί ώστε να δώσουμε απαντήσεις για τα προαναφερόμενα φαινόμενα στη ΛΔΜ. Δεν επιθυμεί να ανακινήσει το ζήτημα, αλλά
απλώς καταθέτει όλα όσα η Πρεσβεία κατέγραψε επ’ αυτού. Του είπα ότι
θα το μελετήσουμε, αλλά ότι και εμείς έχουμε πολυάριθμα στοιχεία για
διάφορα φαινόμενα για τα οποία θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή.
Όταν κάνουμε κάτι τέτοιο εκκινούμε από το διαρκές ενδιαφέρον για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, την υφιστάμενη φιλία και την επιθυμία εμβάθυνσής της. Του δείχνω το βιβλίο που διαβάζω για «Τα βόρεια εθνολογικά όρια του Ελληνισμού»59 που εξέδωσε η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, που περιέχει διάφορες ιστορικές ανακρίβειες και προσβολές σε βάρος
της Γιουγκοσλαβίας. Στον Τύπο και την εκδοτική δραστηριότητά τους υπάρχουν πολλά τέτοια φαινόμενα. Είναι αναγκαίο να μην χάνουμε ποτέ από
τον ορίζοντα τα διαρκή συμφέροντα και να προσεγγίζουμε τα ζητήματα
αυτά με όσο το δυνατόν ευρύ πνεύμα και κατανόηση και όχι με καχυποψία.
Ο Φίλων συμφωνεί. Ποτέ δεν σκόπευε να οξύνει τα πράγματα για τα ζητήματα αυτά. Καταγράφει τα στοιχεία του βιβλίου που του επέδειξα και αναγνωρίζει ότι και στη χώρα του υπάρχουν φαινόμενα και δημοσιεύματα που
μας είναι δυσάρεστα. Τόσο στη μία όσο και την άλλη πλευρά όλα αυτά είναι κατάλοιπα του παρελθόντος και αντιλήψεις που δεν συνάδουν με τις
1953, Димитар Влахов, Македонија-моменти од историјата на македонскиот
народ [Μακεδονία-στιγμές από την ιστορία του μακεδονικού λαού], Σκόπια 1950,
Мојсов, Околу прашањето…, Ацо Шопов, На Грамос [Στον Γράμμο], Σκόπια 1950
και Наум Пејов, Прилози за односот на раководство на КПГ по македонското
прашање [Μελέτες για τη σχέση της ηγεσίας του ΚΚΕ σχετικά με το Μακεδονικό Ζήτημα], Σκόπια 1953.
59. Πρόκειται για το βιβλίο του Σ. Κυριακίδη, Τα βόρεια εθνολογικά όρια του Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1946.
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σύγχρονες εξελίξεις. Τα πράγματα πρέπει να επιλύονται σε κλίμα εμπιστοσύνης. Αλλά το λεγόμενο «Μακεδονικό Ζήτημα» είναι το μοναδικό που
ρίχνει σκιά στις σχέσεις μας. Σ’ αυτούς ακόμη και σήμερα υπάρχει φόβος
και γίνεται λόγος για εδαφικές μας βλέψεις. Αν δεν υπήρχε αυτός ο φόβος
τα υπόλοιπα ζητήματα θα επιλύονταν κατά τρόπο ικανοποιητικό […]
[DAMSPS, PA, godina 1955, fascikla 21, dosije 23, signatura 410048,
20 Ιουλίου 1955]
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25.
Μνημόνιο του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με ανθελληνικές εκδηλώσεις στα Σκόπια το οποίο επέδωσε ο έλληνας πρεσβευτής
στο Βελιγράδι Φίλων Φίλων στη συνάντησή του με τον διευθυντή της
Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών Μίροσλαβ Γιαβόρσκι, στις 20 Ιουλίου 1955.
Μνημόνιο
σχετικά με τα φαινόμενα ανθελληνικής διάθεσης στα Σκόπια
1. Μουσείο Ίλιντεν: Στις 2 Αυγούστου 1953, με αφορμή τον εορτασμό
των πενήντα ετών από την Εξέγερση του Ίλιντεν εγκαινιάστηκε στα Σκόπια
ειδική έκθεση Ίλιντεν. Μεταξύ των εκθεμάτων, πρωτεύουσα θέση κατείχε
μεγάλος ανάγλυφος χάρτης επί τραπέζης 4Χ4 μέτρων που τοποθετήθηκε
στο μέσο της πρώτης και κυρίας αίθουσας. Στο κάτω αριστερό άκρο έφερε
τον τίτλο «Εθνικά σύνορα της ΛΔΜ (Nacionalni granici na Narodna
Republika Makedonija)». Στα προαναφερόμενα «εθνικά σύνορα», που ήταν
εμφανώς σημειωμένα με κόκκινο χρώμα, συμπεριλαμβανόταν ολόκληρη η
Βόρεια Ελλάδα, από τον ποταμό Νέστο έως το όρος Όλυμπος, μαζί με το
νησί της Θάσου. Μικρές σημαίες επεσήμαναν τα κέντρα της Εξέγερσης,
καθώς και τα πεδία μαχών, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν ελληνικές
τοποθεσίες.
Οι πρόξενοι στα Σκόπια κλήθηκαν στα εγκαίνια και ο χάρτης προκάλεσε την κατάπληξή τους. Αμέσως μετά ο Έλληνας Πρόξενος αποχώρησε.
Τρεις μήνες αργότερα, ο τίτλος μετατράπηκε σε «Εθνικά σύνορα της
Μακεδονίας» (Nacionalni granici na Makedonija), τα σύνορα όμως παρέμειναν τα ίδια.
Στο μεσοδιάστημα η Έκθεση μετατράπηκε σε Μόνιμο Εθνικό Μουσείο
στο οποίο συνέρρεαν καθημερινά φοιτητές και μαθητές όλων των πόλεων
και χωριών της Λαϊκής Δημοκρατίας, καθώς και μονάδες του Λαϊκού Στρα-
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τού και στο οποίο οι Αρχές δεν παρέλειπαν να οδηγούν τους επισήμους φιλοξενούμενούς τους, μηδέ εξαιρουμένου του Στρατηγού [Θεμιστοκλή] Κετσέα, που ηγείτο της ελληνικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε τις γιουγκοσλαβικές στρατιωτικές Αρχές.
Στις 2 Αυγούστου 1954, το Μουσείο εγκαταστάθηκε σε μεγαλοπρεπές
κτίριο στο λόφο Σαράι και συμπληρώθηκε με αρκετές φωτογραφίες ελληνικών πόλεων, όπως η Θεσσαλονίκη, η Φλώρινα, η Καστοριά, η Έδεσσα κλπ,
με τις σλαβικές τους ονομασίες και με υποσημείωση για τη συμμετοχή τους
στη «μακεδονική εξέγερση».
Στις αρχές Νοεμβρίου, σε πανηγυρική προθήκη τοποθετήθηκαν οι βασικές εκδόσεις της ΛΔΜ σχετικά με το «Μακεδονικό Ζήτημα», μεταξύ των
οποίων είναι τα γνωστά ανθελληνικά βιβλία του Μίτρεφ («Μακεδονία του
Αιγαίου»), του Βλαχώφ («Συλλογή άρθρων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας»), του Μοΐσοφ («Για το ζήτημα της γιουγκοσλαβικής εθνικής
μειονότητας στην Ελλάδα»), του Σόπωφ («Στον Γράμμο»), του Πέγιωφ
(«Υφίσταται ή όχι Μακεδονικό Ζήτημα στην Ελλάδα») κλπ.
Τέλος, στις 17 Φεβρουαρίου 1955 ο τίτλος του χάρτη μεταβλήθηκε σε
«Ανάγλυφο χάρτη της Μακεδονίας», στο υπόμνημα όμως αναφέρεται ότι
τα εθνολογικά σύνορα σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Στα σύνορα αυτά
εξακολουθεί να περιλαμβάνεται ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα από το Νέστο
έως τον Όλυμπο.
Το Μουσείο είναι καθημερινά ανοικτό για το κοινό. Η όλη διάταξη των
εκθεμάτων – τοποθετημένων χρονολογικά σύμφωνα με «τα στάδια απελευθέρωσης της Μακεδονίας» – βασίζεται επί του συνθήματος της «μίας ενιαίας Μακεδονίας με κέντρο τα Σκόπια» και αυτή την εντύπωση επιθυμεί να
υποβάλει στον επισκέπτη.
Οι τελευταίοι έλληνες επισκέπτες που είδαν τον χάρτη ήταν οι αρχαιολόγοι κ.κ. Παπαδημητρίου και Πελεκανίδης, οι οποίοι, ερχόμενοι στη Γιουγκοσλαβία μετά από επίσημη πρόσκληση, οδηγήθηκαν, προς μεγάλη τους
αγανάκτηση, στο Μουσείο Ίλιντεν.
2. Η Λέσχη των «Αιγαιατών» πολιτικών προσφύγων: Σε όλες τις πόλεις
της ΛΔΜ υπάρχουν τοπικοί σύλλογοι ή οργανώσεις πολιτικών προσφύγων
από την Ελλάδα (ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 30-35.000), που οργανώνουν για τα μέλη τους συγκεντρώσεις ή διαλέξεις ανθελληνικού περιεχομένου. Στην πόλη των Σκοπίων, σε κάποια κεντρική οδική αρτηρία, εκα-
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τό μέτρα από την κεντρική πλατεία, υπάρχει η περίφημη «Λέσχη των Αιγαιατών» που φέρει με πηχυαίους τίτλους την επιγραφή «Λέσχη των Μακεδόνων της Αιγαιακής Μακεδονίας».
Μέχρι τον Ιούνιο 1954 οι φυγάδες, υπό την κεντρική διοίκηση
50μελούς Συμβουλίου με επικεφαλής τον Ναούμ Πέγιωφ,60 εξέδιδαν το περιοδικό τους με τίτλο, «Η Φωνή των Αιγαιατών», το οποίο, ακολουθώντας
τη γραμμή της Κομινφόρμ, καθύβριζε την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση. Μετά την επίσκεψη του Στρατάρχη Τίτο στην Ελλάδα το περιοδικό
σταμάτησε να εκδίδεται, ενώ το υπάρχον Γενικό Συμβούλιο διαλύθηκε.61
Το προαναφερόμενο όμως Συμβούλιο συνεχίζει de facto να ασκεί τα ίδια
καθήκοντα με το ίδιο κύρος, ενώ τα στελέχη του διατήρησαν τις θέσεις
τους. Έτσι, ο κ. Πέγιωφ εξακολουθεί να εργάζεται ως Βοηθός Γραμματέας
στη Γραμματεία Οικονομικών62 και ο κ. Κεραμιτζίεφ63 ως Διευθυντής Επισιτισμού Μακεδονίας. Εκατό περίπου πρόσφυγες υπηρετούν στην Υπηρεσία Κρατικής Ασφαλείας και τον Λαϊκό Στρατό – χρησιμοποιήθηκαν μάλιστα ως συνοδοί των Ελληνικών στρατιωτικών αποστολών. Τέλος πολλοί
άλλοι κατέχουν επίκαιρες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό (Γραμματεία Εσωτερικών Υποθέσεων64).
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η συμμετοχή στον ΕΛΑΣ ή τον «ΔΣΕ»,
μετά την πιστοποίηση της «Οργάνωσης Αιγαιατών», λογίζεται προς όφελος
εκείνων που έλαβαν γιουγκοσλαβική υπηκοότητα αντί της κανονικής θητείας στον Γιουγκοσλαβικό Στρατό, για απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία, για την προαγωγή των αξιωματικών και για τον υπολογισμό συντάξιμου χρόνου.
3. Έντυπα και δημοσιεύματα: Η ανθελληνική όμως αρθρογραφία σχε60. Ο Ναούμ Πέγιωφ καταγόταν από τον Γάβρο Καστοριάς. Ήταν σημαίνων στέλεχος του ΣΝΟΦ. Διετέλεσε υποδιοικητής της «Πρώτης Αιγαιακής Ταξιαρχίας Κρούσης», υφυπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση της ΛΔΜ και πρόεδρος της «Ένωσης
Προσφύγων».
61. Ο Τίτο επισκέφθηκε την Ελλάδα τον Ιούνιο του 1954, ενώ το περιοδικό «Η
Φωνή των Αιγαιατών» διέκοψε απότομα την κυκλοφορία του, τον Μάιο του ίδιου έτους.
62. Υφυπουργός Οικονομικών.
63. Ο Μιχαήλ Κεραμιτζίεφ καταγόταν από τον Γάβρο Καστοριάς. Διετέλεσε πολιτικός επίτροπος της «Πρώτης Αιγαιακής Ταξιαρχίας Κρούσης».
64. Υπουργείο Εσωτερικών.
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τικά με τη «Μακεδονία του Αιγαίου», τη γιουγκοσλαβική μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα κλπ, συνεχίζεται κανονικά μέσω των στηλών της
«Νόβα Μακεντόνια», επισήμου οργάνου το Κόμματος, (τα τελευταία άρθρα
ήταν στις 28 Σεπτεμβρίου, τις 16 Οκτωβρίου, τις 13 Δεκεμβρίου 1954, τις
31 Ιανουαρίου 1955), της «Πιρίνσκι Γκλας» (άρθρο του Αντώνοφσκι,65
πρώην αρχισυντάκτη της «Φωνής των Αιγαιατών» στο τεύχος Οκτωβρίου),
της μηνιαίας εικονογραφημένης επιθεώρησης «Μακεντόνια», η οποία εκδίδεται για τους μετανάστες στην Αμερική και τον Καναδά και η οποία συστηματικά σε κάθε τεύχος δημοσιεύει άρθρα και φωτογραφίες σχετικά με
τη «Μακεδονία του Αιγαίου», καθώς και του φιλολογικού περιοδικού
«Ράζγκλεντι» (άρθρα στα φύλλα της 16ης Ιανουαρίου 1955 και 30ης Ιανουαρίου 1955, όπου με τη μορφή κριτικής των βιβλίων του Α. Χρυσοχόου66 και
Γ. Μόδη διατυπώνονται και πάλι οι γνωστές απόψεις περί «Ενιαίας Μακεδονίας και Μακεδονικού Λαού στην Ελλάδα».
Πέραν αυτών, λογοτεχνικά και ιστορικά έργα στρέφονται αδιάκοπα κατά της ακεραιότητας της Ελληνικής Μακεδονίας. Μέχρι το 1952 η πλειοψηφία των σχολικών εγχειριδιών που χρησιμοποιούνται στη ΛΔΜ περιείχαν περικοπές κατά της Ελλάδας και υπέρ «του αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας» και τα οποία αποσύρθηκαν μετά τη διαμαρτυρία
της Ελληνικής κυβέρνησης. Ήδη όμως κατά το τρέχον έτος παρατηρείται εκ
νέου εισαγωγή παρόμοιων βιβλίων στα σχολεία (βλέπε συνημμένο κατάλογο βιβλίων ανθελληνικού περιεχομένου).
Βιβλία με ανθελληνικό περιεχόμενο
ή τα οποία περιέχουν περικοπές κατά της Ελλάδας
1. Ν. Πέγιωφ: Υφίσταται ή όχι Μακεδονικό Ζήτημα στην Ελλάδα (Εξιστόρηση των «δεινών» του «μακεδονικού λαού» στην Ελλάδα και έκφραση της πεποίθησης ότι σύντομα τα δύο αλύτρωτα τμήματα της Μακεδονίας θα ενωθούν με τη ΛΔΜ, το «Πεδεμόντιο της μακεδονικής εθνότητας».
65. Ο Χρίστο Αντώνοφσκι καταγόταν από τη Χρύσα του νομού Πέλλας. Ήταν δάσκαλος και αρθρογραφούσε σε αρκετές εφημερίδες και περιοδικά της ΛΔΜ/ΣΔΜ.
66. Πρόκειται για τα βιβλία: Αθανάσιος Χρυσοχόου, Η Κατοχή εν Μακεδονία, τόμ.
Α΄-Δ΄, Θεσ/νίκη 1950-1 και Γεώργιος Μόδης, Μακεδονικός Αγών και Μακεδόνες αρχηγοί, Θεσσαλονίκη 1950.
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2. Λ. Μοΐσοφ: Υπουργού και μέλους της ΚΕ του ΚΚΜ «Σχετικά με το
ζήτημα της γιουγκοσλαβικής μακεδονικής εθνικής μειονότητας στην Ελλάδα» (Εξιστόριση των «θηριωδιών» των «φασιστικών ελληνικών κυβερνήσεων του παρελθόντος», με έμφαση στην ανάγκη όπως το ζήτημα της γιουγκοσλαβικής μειονότητας στην Ελλάδα βρει τη λύση του με την αναγνώριση των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας των «Γιουγκοσλάβων» στην
Ελλάδα.
3. Βουλευτή Σόπωφ: «Στον Γράμμο» (Συλλογή ποιημάτων για την «Εποποιΐα» στον Γράμμο, στην οποία διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι κάποια
ημέρα οι νεκροί θα δικαιωθούν και η Μακεδονία θα απελευθερωθεί).
Σχολικά εγχειρίδια
1. Η Γεωγραφία της Ευρώπης του Αποστόλ Αποστόλωφ, για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου (έκδοση «Πρόσβετνο ντέλο», Σκόπια 1955, εγκεκριμένη με
την υπ’ αριθμ. 1180/8 Απριλίου 1954 απόφαση του Συμβουλίου Παιδείας67). Στη σελίδα 27 αναφέρονται τα εξής: «Στα σημερινά σύνορα μας δεν
είναι τα εθνικά σύνορά μας. Μερικά από αυτά καθορίστηκαν όχι σύμφωνα
με την επιθυμία των λαών μας αλλά με βάση τις επιταγές των Μεγάλων
Δυνάμεων. Έτσι, αρκετές χιλιάδες Γιουγκοσλάβων διαβιούν εκτός των συνόρων του κράτους μας, ζώντας εντός των ορίων των γειτονικών κρατών:
(Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Ελλάδα)[»]. Από την άλλη
πλευρά, στο κεφάλαιο για την Ελλάδα (σελ. 62) η Μακεδονία αναφέρεται
κατ’ επανάληψη ως «Αιγαιακή Μακεδονία», οι πόλεις, οι ποταμοί, οι λίμνες
κλπ, δίδονται με τις σλαβικές ονομασίες, ενώ στην παράγραφο για τον πληθυσμό της Ελλάδας αναφέρεται:
«Η Ελλάδα έχει 7.600.000 κατοίκους. Η πλειοψηφία αυτών (90%) είναι
Έλληνες. Εκτός από αυτούς υπάρχουν εθνικές μειονότητες (10%), ήτοι
Μακεδόνες, Βούλγαροι και Αλβανοί»
[2.](Σε άλλη έκδοση του [ιδίου βιβλίου], «Πρόσβετνο ντέλο» Σκοπίων,
που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 12255/22 Ιανουαρίου 1953 απόφαση του
Συμβουλίου Παιδείας) στη σελίδα 141 αναφέρεται:
[«]Στην Ελλάδα ζουν Έλληνες. Εκτός από αυτούς υπάρχουν και Μακεδόνες στη Μακεδονία του Αιγαίου. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Αι67. Υπουργείου Παιδείας.
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γαιακή Μακεδονία αρπάχθηκε και προσαρτήθηκε στην Ελλάδα. Οι Μακεδόνες της Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, διεξήγαγαν
αγώνα για την απελευθέρωσή τους, αλλά παρέμειναν υπό ελληνική κυριαρχία[»]
3. Γεωγραφία του Αποστόλ Αποστόλωφ για την Γ΄ τάξη (ίδια έκδοση,
εγκεκριμένη με την υπ’ αριθμ. 12255/22 Ιανουαρίου 1953 απόφαση του
ιδίου Συμβουλίου). Στη σελίδα 78, στο κεφάλαιο για τη ΛΔΜ αναφέρεται:
«Εντός των ορίων της ΛΔΜ βρίσκεται μόνο ένα τμήμα της ΛΔΜ, ήτοι
η Μακεδονία του Βαρδάρη.
Τα νότια σύνορα χωρίζουν τη ΛΔΜ από τη Μακεδονία του Αιγαίου, τα
δε ανατολικά από τη Μακεδονία του Πιρίν. Τα δύο αυτά τμήματα της Μακεδονίας είναι χωρισμένα από τη Μακεδονία του Βαρδάρη. Μετά τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1911 [sic!] και τις άδικες αποφάσεις που έλαβαν οι Μεγάλες Δυνάμεις, η Μακεδονία διαμελίστηκε σε τρία τμήματα».
[DAMSPS, PA, godina 1955, fascikla 22, dosije 30, signatura 18835]
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26.
Γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών για το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων του
ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου που διέφυγαν στη Γιουγκοσλαβία.
Υπουργείο Εξωτερικών
Νομικό Συμβούλιο
Αρ. Πρ. 92628
Βελιγράδι, 12 Ιουλίου 1955
Προς:

Υπουργείο Εξωτερικών
Β΄ Τμήμα

Θέμα: Το ζήτημα των συνομιλιών με την Ελλάδα για τις περιουσιακές
διεκδικήσεις
Το έργο για την προετοιμασία του υλικού για την διευθέτηση των διμερών περιουσιακών διεκδικήσεων βρίσκεται σε δύσκολη φάση και απαιτεί
την υιοθέτηση σημαντικών αποφάσεων από άποψη αρχών προκειμένου να
καταστεί δυνατή η συνέχισή του. Πρόκειται κυρίως για νομικές περιουσιακές διευθετήσεις ιδιωτών.
Η πλειοψηφία των ελληνικών αιτημάτων έχει ελεγχθεί από την πλευρά
της Διεύθυνσης για την προστασία της γιουγκοσλαβικής περιουσίας στο
εξωτερικό. Απομένει ένας σχετικά μικρός αριθμός αιτημάτων για τα οποία
δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί τα στοιχεία. Οι απαντήσεις στα αιτήματά
μας καταφθάνουν και μπορούμε να αναμένουμε ότι σε σύντομο χρονικό
διάστημα η εξέταση των υποβληθέντων αιτημάτων θα έχει ολοκληρωθεί.
Μετά από αυτό θα πρέπει βασίμως να αναμένουμε την πίεση της ελληνικής
πλευράς για την έναρξη των συνομιλιών. Και τούτο για τον επιπρόσθετο
λόγο ότι επί τη βάσει των κατατεθειμένων αμοιβαίων διεκδικήσεων η κα-
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τάσταση είναι σαφέστατα καλύτερη για την Ελλάδα. Βάσει των περιοριστικών μέτρων μας επλήγη πολύ μεγαλύτερος αριθμός ελληνικών περιουσιών
σε σχέση με τις περιουσίες των πολιτών μας στην Ελλάδα. [...]
Υπάρχει και μία ακόμη κατηγορία περιουσιών η οποία δεν περιλαμβάνεται στις δικές μας και τις ελληνικές διεκδικήσεις, μολονότι δεν είναι ελεύθερη. Πρόκειται για τις περιουσίες δικών μας και ελλήνων πολιτών και
των περιουσιών, των προσφύγων Αιγαιατών Μακεδόνων, οι οποίοι σήμερα
είναι πολίτες μας. [...]
Η διευθέτηση του ζητήματος της περιουσίας των προσφύγων από την
Αιγαιακή Μακεδονία στην Ελλάδα
Μεγάλος αριθμός προσφύγων από τη Μακεδονία του Αιγαίου εγκατέλειψε την περιουσία του στην Ελλάδα και οι ελληνικές Αρχές είτε μέσω
καταδικαστικών αποφάσεων είτε μέσω ειδικών διατάξεων, όπως είναι το
Νομοθετικό Διάταγμα Περί επανεποικήσεως των παραμεθόριων περιοχών,
δήμευσαν την περιουσία αυτή προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου.
Ωστόσο, δεν υφίσταται νομική βάση για την έγερση απαιτήσεων από
την πλευρά μας και τούτο γιατί:
α) Σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες που δεν αποδέχθηκαν την υπηκοότητά μας, επ’ ουδενί δεν νομιμοποιούμαστε να εγείρουμε εν ονόματί τους τέτοιες απαιτήσεις και από θέση αρχής πρέπει να αποκλείσουμε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο.
β) Σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες που αποδέχθηκαν την υπηκοότητά
μας, με την έγερση απαιτήσεων εν ονόματί τους θα παραβιάζαμε την αρχή,
σύμφωνα με την οποία το κράτος δεν έχει δικαίωμα να παρέχει νομική συνδρομή στους πολίτες του για ζητήματα που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό
διάστημα που εκείνοι δεν ήταν πολίτες του. Εφαρμόζοντας την αρχή αυτή,
εμείς αρνηθήκαμε στο Ισραήλ το δικαίωμα να μας εγείρει αιτήματα σχετικά
με τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών του, οι οποίοι προηγουμένως ήταν
πολίτες μας (Η Δυτική Γερμανία αναγνώρισε στο Ισραήλ το δικαίωμα αυτό).
Εξάλλου, εμείς δεν αναγνωρίζουμε στην Αυστρία, τη Γερμανία και σε
άλλα κράτη το δικαίωμα προστασίας των Φολκντόιτσερ,68 πρώην γιου68. Γερμανικής καταγωγής πολίτες της Γιουγκοσλαβίας που εκδιώχθηκαν από τη
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γκοσλάβων πολιτών. Στη συμφωνία για τις αποζημιώσεις [που υπογράψαμε] με τις ΗΠΑ πράξαμε το ίδιο, μέσω της διάταξης να μην αναγνωρίζουμε
αποζημίωση στους πολίτες των ΗΠΑ, οι οποίοι δεν ήταν πολίτες των ΗΠΑ
μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας. Εξαίρεση από την θέση μας αυτή έγινε
με τις διατάξεις της ίδιας συμφωνίας, με την οποία αναγνωρίσαμε [το δικαίωμα] αποζημίωσης σε όλους τους πολίτες των ΗΠΑ οι οποίοι ήταν πολίτες τους μέχρι το 1948, μολονότι γνωρίζαμε ότι μεταξύ αυτών υπήρχαν και
άτομα που είχαν την υπηκοότητά μας (διπλή υπηκοότητα), κάτι που βεβαίως δεν αναφέρεται ρητά, αλλά αποτελεί σε κάθε περίπτωση σιωπηρή αναγνώριση του δικαιώματος των ΗΠΑ στη χορήγηση νομικής προστασίας
στους πολίτες τους και για ζητήματα που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό
διάστημα που εκείνοι δεν ήταν πολίτες τους.
Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα αφαίρεσε την ιθαγένεια μεγάλου μέρους
των προσφύγων από τη Μακεδονία του Αιγαίου, με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να εκφράσει επιφυλάξεις ότι πρόκειται για πολίτες της και να μας
αμφισβητήσει το δικαίωμα [παρέμβασής μας]. Αυτό όμως δεν αλλάζει τα
πράγματα, επειδή εμείς θα τους παρείχαμε προστασία για χρονικό διάστημα
και για υποθέσεις που έλαβαν χώρα όταν οι ίδιοι δεν ήταν πολίτες μας, κάτι
που αρνούμαστε σε άλλους.
Ως εκ τούτου, πρέπει να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό πρωτίστως από πολιτική και όχι από νομική σκοπιά. Πράγματι, το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα με την θέση μας σχετικά με το ζήτημα της μειονότητάς μας στην
Ελλάδα γενικότερα. Μέχρις ότου οι Έλληνες μας αμφισβητούν κάθε δικαίωμα για επίδειξη ενδιαφέροντος σχετικά με τη μειονότητά μας στην Ελλάδα
με την άρνηση της ύπαρξης μιας τέτοιας μειονότητας, οι ίδιοι [οι Έλληνες]
υπό αυτό το πρίσμα θα εξετάσουν και την προσπάθεια παροχής νομικής
προστασίας από πλευράς μας προς τους μειονοτικούς-πρόσφυγες. Βάσει της
μέχρι τώρα εμπειρίας και τη θέση της Ελλάδας στο ζήτημα αυτό, θα πρέπει
να αναμένεται έντονη αντίδραση της επίσημης Ελλάδας και μια φορτισμένη
εκστρατεία του ελληνικού Τύπου στην περίπτωση τυπικής παρουσίασης
του αιτήματος αυτού από την πλευρά μας, όπως άλλωστε πάντοτε μέχρι
τώρα αντιδρούσαν οι Έλληνες, ελλείψει νομικών επιχειρημάτων, γενικότερα, στο ζήτημα της μακεδονικής μειονότητας.
Θα ήταν ίσως καλύτερος ο τρόπος της παρουσίασης του ζητήματος των
χώρα μετά την απελευθέρωση, ως συνεργάτες των Ναζί.
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περιουσιών των Αιγαιατών προσφύγων σε ανθρωπιστική βάση, με το επιχείρημα ότι μεγάλος αριθμός προσφύγων έπεσε στις πλάτες μας και παράλληλα δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την περιουσία του. Σε κάθε όμως
περίπτωση, η παρουσίαση ενός τέτοιου ζητήματος βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τη γενικότερη θέση μας για το ζήτημα αυτό, για τον μελλοντικό
του προσανατολισμό, δηλαδή εάν υπολογίζουμε ότι οι Αιγαιάτες πρόσφυγες
θα μείνουν οριστικά σε μας ή τελούμε εν αναμονή της κατάλληλης στιγμής
ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε το ζήτημα της επιστροφής τους στην Ελλάδα. Υπό το πρίσμα αυτό, το να θέσουμε το ζήτημα της αποζημίωσης για
την περιουσία τους θα σήμαινε ταυτόχρονα ότι έχουμε αποδεχθεί ότι αυτοί
θα παραμείνουν σε μας και στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται οι Έλληνες να αποδεχθούν τη συζήτηση για την καταβολή αποζημίωσης για την
περιουσία τους. Και αυτό, εννοείται, επειδή με την κίνηση αυτή θα εξέλειπε
ένα σημαντικό γι’ αυτούς εσωτερικό ζήτημα.69
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σε σχέση με όλα όσα αναφέρθηκαν η Νομική Υπηρεσία θεωρεί ότι
προκειμένου να συνεχισθούν οι εργασίες προετοιμασίας σχετικά με τις επικείμενες συνομιλίες με την Ελλάδα είναι απαραίτητο:
- να ζητηθεί προηγουμένως η απόφαση του κυβέρνησης με την οποία
θα καθοριζόταν η θέση μας στα κάτωθι ζητήματα: [...]
Θα τεθεί ή όχι το ζήτημα της αποζημίωσης των περιουσιών των προσφύγων από την Μακεδονία του Αιγαίου, σημερινών πολιτών μας.
Ανεξάρτητα από την απόφαση που θα ληφθεί για τα ανωτέρω ζητήματα, το Νομικό Συμβούλιο θεωρεί ότι οι κατάλογοι των περιουσιακών διεκδικήσεών μας στην Ελλάδα θα πρέπει να κατατεθούν στην ελληνική κυβέρνηση με αίτημα να πληροφορηθούμε την τύχη τους, περιοριζόμενοι, προς
το παρόν, σ’ αυτό και αφήνοντας στο μέλλον την γνωστοποίηση προς την
ελληνική κυβέρνηση τη φύση του αιτήματός μας σχετικά με τις περιουσίες
αυτές: επιστροφή ή αποζημίωση.
Παρακαλείται η πολιτική ηγεσία να εγκρίνει όπως οι ενέργειες γίνουν
με βάση τα συμπεράσματα.
69. Στο πρωτότυπο κείμενο έχει διαγραφεί η φράση «και όχι λόγω της αίσθησης
του δικαίου».
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Θάνατος στο Φασισμό – Λευτεριά στο Λαό
Β. Πόποβιτς

Κοιν:

Ο Νομικός Σύμβουλος
του Υπουργείου Εξωτερικών
(Δρ Μίλαν Μπάρτος)

Γραφείο συντρόφου Κότσα Πόποβιτς
Πρίτσα
Μιτσούνοβιτς
Β΄ Τμήμα
Υπουργείο Εσωτερικών
Αρχείο (Νομικού Συμβουλίου)

[DAMSPS, PA, godina 1955, fascikla 22, dosije 2, signatura 412935/12
Ιουλίου 1955]
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27.
Άκρως απόρρητο έγγραφο της κυβέρνησης της ΛΔΜ για το ζήτημα των
περιουσιών των προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου που διέφυγαν στη Γιουγκοσλαβία.
Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας
Εκτελεστικό Συμβούλιο
Άκρως απόρρητο. Αρ. Πρ. 1
Σκόπια, 24 Σεπτεμβρίου 1955
Προς: Υπουργείο Εξωτερικών
Θέμα: Σχετικά με το ζήτημα των περιουσιών μας στην Ελλάδα
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο70 της ΛΔ Μακεδονίας εξέτασε αμφότερες
τις δυνατότητες που εξέθεσε το Νομικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών υπ’ αριθμ. 92628 από 12 Ιουλίου 1955 έγγραφό του για τον τρόπο
διευθέτησης των ζητήματος των περιουσιών με την Ελλάδα.[...]
Σχετικά με το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων από την Αιγαιακή Μακεδονία,
Θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό πρέπει επίσης να τεθεί στην ελληνική
κυβέρνηση, έστω και αν οποιεσδήποτε προσπάθειές μας αποβούν άκαρπες,
καθώς πρόκειται για ένα από εκείνα τα συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία
μπορούμε, μεταξύ των άλλων, να αμφισβητήσουμε σοβαρά την πεποίθηση
της ελληνικής πολιτικής ότι το ζήτημα της μακεδονικής μειονότητας στην
ολότητά του θα επιλυθεί όπως εκείνη επιθυμεί, απλά όταν της δοθεί ο απαραίτητος χρόνος. Είναι φανερές οι δυσκολίες που ανακύπτουν για το ζήτη70. Κυβέρνηση.
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μα αυτό και για τις οποίες γίνεται λόγος στο υπ’ αριθμ. 92628/12.7.1953
[sic]71 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου.
Γι’ αυτές τις προσφυγικές μάζες υπάρχει το πρόβλημα των περιουσιών:
ένα μέρος αυτών των ανθρώπων έλαβε την υπηκοότητά μας και ένα άλλο
όχι. Τούτο καταδεικνύει αναμφίβολα και την διαφορετική προσέγγιση του
ζητήματος, καθώς δεν νομιμοποιούμαστε να παράσχουμε κάποια νομική
προστασία στους πρόσφυγες που δεν είναι πολίτες μας.
Σε ό,τι αφορά εκείνους που αποδέχθηκαν την υπηκοότητά μας και
στους οποίους νομιμοποιούμαστε να παράσχουμε νομική προστασία, η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι εμείς αρνηθήκαμε σε κάποια άλλα ενδιαφερόμενα κράτη το δικαίωμα αποζημίωσης της περιουσίας των πολιτών
τους. Επιθυμούμε απλώς να επιστήσουμε την προσοχή του Υπουργείου Εξωτερικών στο γεγονός ότι η Ελλάδα με τη Βουλγαρία στο παρελθόν (Λοζάννη, 193272) υπέγραψε ένα σύμφωνο με το οποίο αναγνώρισε στους πρόσφυγες και τους μετανάστες από την Ελλάδα στη Βουλγαρία -και οι οποίοι
έλαβαν την υπηκοότητα- το δικαίωμα αποζημίωσης της περιουσίας τους
στην Ελλάδα. Αυτή ίσως η πρωτοφανής [κίνηση] που έκανε η Ελλάδα θα
μπορούσε κάπως να μας χρησιμεύσει για την επίτευξη μιας χωριστής συμφωνίας στο ζήτημα των αιγαιατών προσφύγων που έλαβαν την υπηκοότητά
μας.
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες προσφυγικές μάζες που δεν έλαβαν την υπηκοότητά μας, θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να τεθεί το ζήτημα σε διαφορετική βάση από εκείνη που προτείνει το Νομικό Συμβούλιο, δηλαδή, «με
το επιχείρημα ότι μεγάλος αριθμός προσφύγων έπεσε στις πλάτες μας…».
Έχουμε την άποψη ότι για τους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει, πριν από όλα,
να τεθεί το ζήτημα της εθελουσίας επιστροφής τους στην Ελλάδα, στην περιουσία τους, δεδομένου ότι από εθνικής απόψεως αυτό είναι το πλέον αποδεκτό για εμάς. Το ζήτημα της αποζημίωσης αυτής της περιουσίας θα τεθεί
μόνο όταν εξαντληθούν στις ελληνικές αρχές όλες οι δυνατότητες για την
επιστροφή τους στα πατρώα εδάφη.
Θεωρούμε ότι τα επιχειρήματά μας θα μπορούσαν να είναι τα εξής:
1. Ότι μεγάλος αριθμός των ατόμων αυτών επιθυμούν να επιστρέψουν
71. Πρόκειται για λάθος ημερομηνία, το έγγραφο είναι του 1955.
72. Πρόκειται για λάθος του συντάκτη. Η αναφορά σχετίζεται με τη Συνθήκη του
Νεϊγί, βάσει της οποίας 50.000 Έλληνες περίπου μετανάστευσαν από τη Βουλγαρία
στην Ελλάδα και 90.000 Βούλγαροι από την Ελλάδα στη Βουλγαρία.
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στις εστίες τους και ότι στο πλαίσιο αυτό προχώρησαν σε συγκεκριμένες
κινήσεις τόσο στις Αρχές μας όσο και στο ελληνικό προξενείο και ότι η Ελλάδα υποχρεούται να δεχθεί τους πολίτες και τους υπηκόους της.
2. Ότι δεν συνάδει με τις φιλικές μας σχέσεις η Ελλάδα να μεταφέρει
στις πλάτες μας έναν τέτοιο αριθμό ατόμων αν και ο ίδιος διαθέτει κάτω
[στην Ελλάδα] περιουσιακά στοιχεία τη χρήση των οποίων δεν επιτρέπει.
3. Ότι επίσης δεν συνάδει με τις φιλικές μας σχέσεις να μας φορτώσουν
τους πολίτες τους, χωρίς τη θέληση αυτών των πολιτών, για πολίτες μας, με
τέτοιο τρόπο ώστε τώρα με έναν νέο σχέδιο νόμου επιφέρουν αλλαγές στον
Νόμο περί ιθαγένειας βάσει του οποίου αυτόματα διαγράφονται από τις τάξεις των πολιτών όχι μόνο αυτοί που αποδέχθηκαν με τη θέλησή τους την
υπηκοότητά μας, αλλά και εκείνοι που εγκατέλειψαν την Ελλάδα «με στόχο
να μην επιστρέψουν ή εκείνα που σε κάποια άλλη χώρα, εκτός Ελλάδας,
προσλήφθηκαν σε διάφορες υπηρεσίες, χωρίς την έγκριση του ελληνικού
Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων»73 (Ελληνικός Βορράς, 27 Αυγούστου
1955).
Οι Έλληνες προχώρησαν σε μία τέτοια κίνηση μολονότι αυτοί οι πολίτες επιθυμούν να επιστρέψουν και για τον λόγο αυτό προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες, δηλ. αν και οι ίδιοι δεν είναι υπεύθυνοι που βρίσκονται
εκτός Ελλάδας, καθώς οι ελληνικές αρχές αρνούνται σθεναρά να επιτρέψουν την επιστροφή τους. Τώρα, λόγω της μη επιστροφής τους τούς αφαιρείται η ιθαγένεια και μ’ αυτό το κράτος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του έναντι αυτών, ήτοι τους αφαιρεί την περιουσία τους και όλα τα
δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και ένα ακόμη επιχείρημα: Σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο νόμου για τις
αλλαγές στον Νόμο περί ιθαγένειας, «οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό με ή χωρίς γνωστή υπηκοότητα, αλλά έχουν ελληνική συνείδηση,
αναγνωρίζονται ως έλληνες πολίτες με δικαίωμα να ζητήσουν βεβαίωση ή
διαβατήριο από τα ελληνικά προξενεία» (Ελληνικός Βορράς, 27 Αυγούστου
1955).
Αν με την φράση «ελληνική συνείδηση» ο νομοθέτης θεωρεί τους
πρώην Έλληνες υπηκόους οι οποίοι συμπεριφέρονται έναντι της Ελλάδας

73. Η αναφορά σχετίζεται με το άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που
υιοθετήθηκε με το Νομικό Διάταγμα 3370/1955 «Περί κυρώσεως του Κώδικος Ελληνικής Ιθαγένειας», ΦΕΚ 258/τεύχ. Α'/1955.
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όπως έναντι του κράτους τους στο οποίο επιθυμούν να επιστρέψουν, τότε
τέτοια συνείδηση υπάρχει σε μεγαλύτερο μέρος των προσφυγικών μαζών
[που βρίσκονται] σε μας, ώστε δεν υπάρχει λόγος να τους αφαιρείται η ιθαγένεια και να εμποδίζεται η επιστροφή τους. Αν η «ελληνική συνείδηση»
αφορά αποκλειστικά την ελληνική εθνικότητα, τότε πρέπει να τους οδηγήσουμε ώστε να αναγνωρίσουν δημόσια ότι προβαίνουν σε διακρίσεις προς
ένα τμήμα των πολιτών και υπηκόων τους μόνο και μόνο επειδή είναι μέλη
εθνικής μειονότητας, κάτι που δεν είναι ούτε φιλικό έναντι της ΟΛΔΓ, ούτε
ανθρωπιστικό ούτε δημοκρατικό.
Θεωρούμε ότι δεν συνάδει με την ελληνογιουγκοσλαβική συμμαχία η
ελληνική κυβέρνηση να χρησιμοποιεί δύο μέτρα [και δύο σταθμά] για δύο
διαφορετικές εθνικές μειονότητες, ήτοι ένα σχετικά με την τουρκική μειονότητα - για την οποία ακυρώθηκε η ισχύς του Νόμου περί επανεποικισμού
των βόρειων επαρχιών της Ελλάδας, ο οποίος προβλέπει τη δήμευση της
περιουσίας των προσφύγων και των ατόμων που εγκατέλειψαν «οικειοθελώς» την ελληνική επικράτεια, στο όνομα της ελληνοτουρκικής φιλίας, επιτρέποντας μάλιστα σ’ αυτούς τους πρόσφυγες από την εποχή του [Β΄ Παγκοσμίου] Πολέμου, της Κατοχής και την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου
να επιστρέψουν στην πατρίδα τους – και άλλο μέτρο σχετικά με τη μακεδονική μειονότητα, τους πρόσφυγες της οποίας η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει ως Σλαβόφωνους και τους οποίους στερεί την περιουσία τους με
τον σε όλους γνωστό Νόμο, ενώ τώρα επιθυμεί να τους αφαιρέσει και την
ιθαγένεια, προκειμένου να παρεμποδίσει με κάθε τρόπο την επιστροφή
τους. (Υπενθυμίζουμε τα στοιχεία που έδωσε ο υπουργός Γ. Ράλλης σε μια
συνέντευξη, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη [sic] εφημερίδα Μακεδονία
της 26ης Ιουλίου 1955, με αφορμή την αρθρογραφία του τουρκικού Τύπου
ότι μεγάλος αριθμός Τούρκων και σήμερα εγκαταλείπει την Θράκη «εξαιτίας των δυσκολιών που δημιουργεί η ελληνική διοίκηση». Ο υπουργός
Ράλλης δήλωσε ότι αισθάνεται αναγκασμένος να ανακοινώσει με αφορμή
την φημολογία του τουρκικού Τύπου για την φυγή των Τούρκων από την
Ελλάδα, ότι πολλοί Τούρκοι «οι οποίοι ταξίδεψαν παραπλανηθέντες στην
Τουρκία» τώρα επιστρέφουν στην Δυτική Θράκη. Έτσι, το 1953 επέστρεψαν από την Τουρκία 1.178 Τούρκοι και το 1954 1.967, εκ των οποίων οι
709 από τον νομό Ξάνθης, οι 1220 από τον νομό Ροδόπης και οι 38 από τον
νομό Έβρου. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εκτιμάται ότι ο αριθμός των
Τούρκων που επιστρέφει το τρέχον έτος στην Ελλάδα θα είναι αρκετά αυ-
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ξημένος. Επιστρέφουν με έγκυρα διαβατήρια. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον
Ράλλη, η Ελλάδα τα κάνει ως χώρα η οποία είναι «λίκνο της Δημοκρατίας
και του ιδεώδους της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης όπου όλοι, ανεξαρτήτως θρησκείας, ζουν ισότιμα»).
Μεγάλος αριθμός αυτών των τούρκων προσφύγων κατά τον ίδιο τρόπο
εγκατέλειψαν «παράνομα» την Ελλάδα, κυνηγημένοι από τη φρίκη του πολέμου, όπως είναι η περίπτωση και των προσφύγων από την Αιγαιακή Μακεδονία.
Οι Έλληνες, συνήθως, προκειμένου να αποφύγουν κάθε ενδεχόμενο
συζήτησης γι’ αυτές τις προσφυγικές μάζες από την Αιγαιακή Μακεδονία,
τις υπολογίζουν ως «μη νομιμόφρονες» έναντι του ελληνικού κράτους με
βάση τη στάση τους στον Εμφύλιο πόλεμο. Ως εκ τούτου θεωρούν ουσιαστικά ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση έναντί τους και δικαιολογημένα μπορούν να τους αφαιρεθούν οι περιουσίες, η ιθαγένεια και τα υπόλοιπα δικαιώματα. Πιθανότατα θα αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο στην ανακίνηση του
ζητήματος αυτού. Αναμφίβολα, είναι δύσκολο να πετύχουμε κάτι με το να
εκθέσουμε το γεγονός ότι η μειονότητά μας αναγκάστηκε να υπερασπισθεί
την ίδια της την ύπαρξη και να αγωνισθεί για τα θεμελιώδη δικαιώματά της.
Ωστόσο, είναι φανερό ότι όλη αυτή η προσφυγική μάζα δεν μπορούσε να
σηκώσει τα όπλα κατά των κυβερνητικών σχηματισμών, αλλά ότι πρόκειται
στη συντριπτική της πλειοψηφία για προσφυγική μάζα η οποία στην χαοτική κατάσταση έσωζε την ίδια της τη ζωή διαφεύγοντας στη Γιουγκοσλαβία,
όχι μετά την νίκη των κυβερνητικών δυνάμεων, αλλά κατά την περίοδο ενόσω ο Εμφύλιος πόλεμος ήταν σε πλήρη εξέλιξη, κάτι που καταδεικνύει
ικανοποιητικά ότι αυτές οι προσφυγικές μάζες αδυνατούσαν να δώσουν
ενεργή υποστήριξη στην μία ή την άλλη πλευρά, μεσούντος του πολέμου.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΛΔΜ
Ο Γραμματέας
Κίρο Γκεοργκίεφσκι
[DAMSPS, PA, godina 1955, fascikla 22, dosije 2, signatura 412935]
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28.
Απόσπασμα σημειώματος της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών προς τον υπουργό Εξωτερικών Κότσα Πόποβιτς
για το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου που διέφυγαν στη Γιουγκοσλαβία.
Υπουργείο Εξωτερικών
Β΄ Διεύθυνση
Προς: τον σύντροφο Κότσα Πόποβιτς74
Σημείωμα
για τις συνομιλίες για τις περιουσιακές διεκδικήσεις με την Ελλάδα – Το
πρόβλημα της μεθοριακής επικοινωνίας και των περιουσιών των προσφύγων από την Αιγαιακή Μακεδονία
[...] Περισσότερο περίπλοκο είναι το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων από τη Μακεδονία του Αιγαίου. Νομική βάση για την εκκίνηση
του προβλήματος δεν υφίσταται. Ωστόσο, μπορούμε σε ανθρωπιστική βάση
να ζητήσουμε την επιστροφή των ανθρώπων αυτών στις περιουσίες τους. Οι
Έλληνες ήδη εγκαθιστούν στις περιουσίες των προσφύγων έποικους από τη
Νότια Ελλάδα. Αν συνεχισθεί η διαδικασία αυτή τότε σύντομα όλη η περιουσία των Αιγαιατών Μακεδόνων θα περάσει στα χέρια των εποίκων –
χωρίς υλική αποζημίωση. Με ενδεχόμενη πίεση προς τους Έλληνες θα
μπορούσαμε να πετύχουμε, αν όχι να σταματήσουμε, τουλάχιστον να περιορίσουμε τις συνέπειες των μέτρων που λαμβάνουν με στόχο την πλήρη
εξόντωση της μειονότητάς μας στην Ελλάδα. Μπορούμε να επιδείξουμε το
74. Ο Κότσα (Κωνσταντίν) Πόποβιτς ήταν σέρβος πολιτικός. Από τον Ιανουάριο
του 1953 έως τον Απρίλιο του 1965 διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας.
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ενδιαφέρον μας για το ζήτημα αυτό, ζητώντας από τους Έλληνες να μας
πουν ποια είναι η αξία της περιουσίας των προσφύγων από τη Μακεδονία
του Αιγαίου, χωρίς να αναφέρουμε τον στόχο του ενδιαφέροντός μας.
Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία θαυμάσια ευκαιρία ώστε το πρόβλημα των Αιγαιατών Μακεδόνων να τεθεί με έναν έμμεσο τρόπο και να
τεθεί ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ανεξαρτήτως της θετικής ή αρνητικής επίλυσής του. Στην επιχειρηματολογία του Εκτελεστικού Συμβουλίου της
ΛΔΜ υπάρχουν χρήσιμες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή.
Παρακαλούμε για τις απόψεις.
Συνημμένα:
Το σημείωμα του Νομικού Συμβουλίου
Η επιστολή του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΛΔΜ
[DAMSPS, PA, godina 1955, fascikla 22, dosije 2, signatura 412935]
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29.
Απόσπασμα σημειώματος της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις μετά την απόφαση της μετεγκατάστασης στη ΛΔΜ ενός αριθμού προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου που είχαν διαφύγει σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες.
[Υπουργείο Εξωτερικών]
Β΄ Διεύθυνση
Τμήμα Ελλάδας
Σημείωμα
για μερικά ζητήματα στις σχέσεις μας με την Ελλάδα
[...] 2. Μετεγκατάσταση των Αιγαιατών Μακεδόνων από τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες στη ΛΔΜ.
Αναμφίβολα η μετεγκατάσταση αυτών των προσφύγων στη ΛΔΜ θα
προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση της Ελλάδας. Με την αφορμή αυτή θα
ξεκινήσει πιθανόν μια εκστρατεία στην οποία η συγκεκριμένη ενέργεια θα
παρουσιασθεί ως μια νέα απόδειξη σχετικά με τις «διεκδικήσεις μας σε βάρος της ελληνικής επικράτειας» και θα διατυπωθούν προειδοποιήσεις προς
την κοινή γνώμη για τον «σλαβικό κίνδυνο». Στη σημερινή κατάσταση πιθανόν θα παρουσιαστεί ως εκμετάλλευση της δύσκολης κατάστασης στην
οποία βρέθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελλάδα.75 Θα υπάρξει πιθανόν διατύπωση ισχυρισμών ότι πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη ότι η
Γιουγκοσλαβία προσέγγισε τη Σοβιετική Ένωση κλπ. Πιθανόν θα γίνει και
διάβημα διαμαρτυρίας από την πλευρά των εκπροσώπων της κυβέρνησης.
75. Η αναφορά σχετίζεται με την όξυνση του Κυπριακού, την ασθένεια και τον
θάνατο του Παπάγου και τις πολιτικές αναταράξεις που προκάλεσε η ανάθεση της πρωθυπουργίας στον Κ. Καραμανλή.
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Εχθρικές εκστρατείες κατά της Γιουγκοσλαβίας υπήρξαν και στο παρελθόν, μερικές φορές χωρίς την παραμικρή από εμάς αφορμή. Τέτοιες εκστρατείες στόχευαν πριν από όλα στις εσωτερικές ανάγκες και υπαγορεύονταν και από τους ξένους κύκλους στην Ελλάδα. Παρά τις εκστρατείες αυτές η ελληνογιουγκοσλαβική φιλία αναπτυσσόταν αδιάκοπα. Την ανάπτυξη
της φιλίας με την Γιουγκοσλαβία υπέδειξαν στην Ελλάδα τα βαθύτερα
συμφέροντα. Συμφέροντα για την φιλία με τη Γιουγκοσλαβία, έστω και αν
αυτή ήταν χωρίς βαθύτερο περιεχόμενο, υπάρχουν και σήμερα στην Ελλάδα.
Οι τελευταίες πρωτοβουλίες καταδεικνύουν την πιθανότητα εξεύρεσης
συμβιβαστικής λύσης του Κυπριακού Ζητήματος στο άμεσο μέλλον. Δεν
αποκλείεται η ελληνική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τη μετεγκατάσταση
των προσφύγων στη ΛΔΜ για μια εκστρατεία προκειμένου στη δεδομένη
στιγμή να στρέψει την προσοχή της ελληνικής κοινής γνώμης από το Κυπριακό Ζήτημα. Πριν από αρκετό καιρό επρόκειτο να αρχίσει μία ανάλογη
εκστρατεία για το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου, αλλά για άγνωστους λόγους σταμάτησε αμέσως μετά την έναρξή της. Πρέπει να παρατηρήσουμε
ότι μέσω της αρθρογραφίας του ελληνικού Τύπου με αφορμή τον επαναπατρισμό [sic] ομάδας 51 ατόμων από την Πολωνία αναφέρθηκαν σχεδόν όλα
όσα εξέθεσε ο Φίλων στον σύντροφο Γιαβόρσκι στη συνομιλία της 19ης τμ.
Η μετεγκατάσταση αναμφίβολα θα επηρεάσει αρνητικά τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. Θεωρούμε όμως ότι δεν θα υπάρξει σοβαρό
πλήγμα, δεδομένης της σημερινής διεθνούς θέσης της Ελλάδας και της εσωτερικής της κατάστασης, καθώς και του ρόλου που της όρισε η Δύση για
τη σύνδεση με τη Γιουγκοσλαβία. Η αρνητική επίδραση θα εκφρασθεί στην
αύξηση του φόβου των ελληνικών κυβερνητικών κύκλων από την προσέγγιση με τη Γιουγκοσλαβία. Ο φόβος αυτός εμπόδισε εν πολλοίς την εμβάθυνση της ελληνογιουγκοσλαβικής συνεργασίας (αυτό αποδεικνύουν και οι
συνομιλίες που διεξάγονται τώρα στην Αθήνα). Η μετεγκατάσταση και η
εκστρατεία που θα τη συνοδεύσει στην Ελλάδα θα συμβάλει ώστε σε ένα
τμήμα της ελληνικής κοινής γνώμης (δεδομένης της εθνικιστικής εκπαίδευσης και των αισθημάτων της πλειοψηφίας των ελλήνων πολιτών) να μειώσει τις συμπάθειες της σε σχέση με τη Γιουγκοσλαβία. Η κυβέρνηση ταυτόχρονα θα επιχειρήσει να την εκμεταλλευθεί ως δικαιολογία για τον προσανατολισμό του εξωτερικής πολιτικής (σύνδεση με τη Δύση), κάτι που σήμερα ενοχλεί ένα τμήμα του ελληνικού λαού.
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Θεωρούμε ότι, δεδομένης της ελληνικής ευαισθησίας για το ζήτημα
αυτό, θα ήταν καλύτερα η μετεγκατάσταση να γίνει σταδιακά και σε μικρές
ομάδες. Η έναρξη θα μπορούσε να γίνει μέσω του Ερυθρού Σταυρού ώστε
στη Γιουγκοσλαβία να μετεγκατασταθούν μόνο εκείνες οι οικογένειες, τα
μέλη των οποίων βρίσκονται ήδη στη Γιουγκοσλαβία. Μια τέτοια ενέργεια
θα μπορούσε να αιτιολογηθεί με ανθρωπιστικά κριτήρια και θα μπορούσε,
ενδεχομένως, να βρεθεί τρόπος ώστε στη δραστηριότητα αυτή να αναμειχθεί και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός.
26 Ιουνίου 1956
[DAMSPS, PA, godina 1956, fascikla 30, dosije 21, signatura 423317]
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30.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Παβίτσεβιτς
για τη συνομιλία του με τον Έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Φίλων
για το Μακεδονικό Ζήτημα.
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή :

Αθήνα

Ελήφθη:

Αρ.

5

Αρχή επαφής:

Ημερομηνία:

4.1.1957

Τέλος επαφής:

5 Ιανουαρίου 1957, ώρα
12:50
5 Ιανουαρίου 1957, ώρα
14:40
5 Ιανουαρίου 1957, ώρα
17:00

Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Συνομίλησα δύο φορές με τον Φίλωνα για την μεθοριακή επικοινωνία.
Στο γεύμα με τον Καραμανλή, στις 29 Δεκεμβρίου, ο Φίλων μου ανέφερε
ότι σειρά πολιτικών προσωπικοτήτων αντίκειται στην εφαρμογή της μεθοριακής επικοινωνίας. Εκτός από τον Βενιζέλο μου ανέφερε και τον Λαμπράκη, ανεξάρτητο πολιτικό, ιδιοκτήτη του Βήματος και των Νέων, με τον
οποίο ο Φίλων συνομίλησε. Αυτή η αρνητική στάση οφείλεται, κατά τον
Φίλωνα, στο γεγονός ότι δεν έχουν σβήσει ακόμη τα ίχνη από τα γεγονότα
του 1946-49. Η Ελλάδα και οι Έλληνες πολιτικοί έχουν πλήρη και απόλυτη
εμπιστοσύνη στον Τίτο, τη Γιουγκοσλαβία και το Βελιγράδι, αλλά δεν μπορούν να πουν το ίδιο και για τα Σκόπια και τη ΛΔΜ. Τα προαναφερόμενα
άτομα θεωρούν ότι το πρόβλημα της μεθοριακής επικοινωνίας θα μπορούσε
να λυθεί ευκολότερα εάν οι άδειες διέλευσης εκδίδονταν από τα ομοσπον-
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διακές και όχι από τις τοπικές (δηλ. τις μακεδονικές) Αρχές. Ο Φίλων προσέθεσε ότι αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης αυξήθηκε από το γεγονός ότι ο
μακεδονικός Τύπος (ανέφερε τη σκοπιανή εφημερίδα «Ρεπόρτερ») χρησιμοποιεί συνεχώς τον όρο «Αιγαιακή Μακεδονία», αρνούμενος με τον τρόπο
αυτό τον ελληνικό χαρακτήρα των συγκεκριμένων περιοχών. Επιπρόσθετα,
ανέφερε ότι εργάζεται επί μιας σκέψης να προτείνει στο Βελιγράδι [να προβεί] σε κάποια δήλωση με την οποία θα έθετε τέλος στις λανθασμένες ερμηνείες και παρεξηγήσεις (αναφερόταν προφανώς σε μια δήλωση για την
έλλειψη εδαφικών διεκδικήσεων από την πλευρά της Γιουγκοσλαβίας).
Αντιπαρατιθέμενος με τα επιχειρήματα αυτά του ανέφερα ότι και αρκετοί διπλωμάτες, καθώς και πολλοί άνθρωποι στη Γιουγκοσλαβία, με έκπληξη με ρωτούν γιατί δεν κατορθώσαμε να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά
με την σύμμαχο Ελλάδα, ενώ τα επιλύσαμε με την Ιταλία και την Αυστρία,
και ότι πολλοί αλλοδαποί και Γιουγκοσλάβοι με έκπληξη ρωτούν γιατί η
γιουγκοσλαβική μειονότητα στην Ελλάδα δεν χαίρει κανενός δικαιώματος,
ούτε έχει αναγνωριστεί ως τέτοια, ενώ έχουν εξασφαλιστεί όλα τα μειονοτικά δικαιώματα στην τουρκική μειονότητα, μολονότι οι σχέσεις με την
Τουρκία είναι κακές. Ο Φίλων απάντησε ότι η Ελλάδα είναι αδύνατον να
αναγνωρίσει ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας, επειδή τούτο θα σήμαινε
την αναγνώριση των Σκοπίων ως κέντρου της Μακεδονίας, κάτι που δεν
μπορεί να γίνει αποδεκτό από την Ελλάδα. Του είπα ότι [το ζήτημα] του
όρου είναι δευτερεύον, αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ύπαρξη μιας
σλαβικής, γιουγκοσλαβικής μειονότητας, το μειονοτικό καθεστώς της οποίας, παρά τις συμμαχικές υποχρεώσεις, δεν έχει διευθετηθεί. Επανερχόμενος
στο ζήτημα της μεθοριακής επικοινωνίας ανέφερα ότι εκόντες – άκοντες
αυτό το εκκρεμές ζήτημα αποτελεί σημαντικό αντικειμενικό εμπόδιο στην
περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας
και ότι αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος για την επίλυσή του. Επίσης,
ότι η Γιουγκοσλαβία, επιθυμώντας ακριβώς την ανάπτυξη των σχέσεών της
με την Ελλάδα, έλαβε ανοικτά φιλελληνική θέση στο Κυπριακό Ζήτημα,
κάτι που αναγκαστικά προκάλεσε την ψύχρανση των σχέσεων με την
Τουρκία και πλήττει τις σχέσεις στο Βαλκανικό Σύμφωνο. Θα ήταν λογικό
η Ελλάδα να λάβει υπόψη της αυτή την παράμετρο.
Χθες στην Πρεσβεία ο Φίλων μου είπε ότι είχε μακρά συνομιλία με τον
Καραμανλή, ότι συζήτησαν για τη μεθοριακή επικοινωνία και ότι ο Καραμανλής ανέθεσε στον Διευθυντή του Γραφείου του, Συριώτη, να συγκε-
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ντρώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το ζήτημα αυτό, ιδιαίτερα για τον αριθμό των ατόμων που έκαναν χρήση της μεθοριακής επικοινωνίας προπολεμικά, καθώς και [να κάνει] μια σχετικά ακριβή εκτίμηση [του αριθμού] των
ατόμων που θα έκανε χρήση στο μέλλον. Ο Φίλων ελπίζει ότι το πρόβλημα
θα επιλυθεί. Θα προτείνει να έλθει ο Συνδίκας στο Βελιγράδι για συνομιλίες. Δεν μπορεί να προσδιορίσει την ημερομηνία.
Υπενθύμιση: Η επιστολή Βενιζέλου προς τον Καραμανλή κατά της έναρξης της μεθοριακής επικοινωνίας – για την οποία μίλησε ο Αβέρωφ76
στο Βελιγράδι – πράγματι υπάρχει.77 Ο Χριστόπουλος μου είναι ότι είναι
αρκετά εκτενής (5 σελίδες) και αρκετά οξεία. Συζήτησα το ζήτημα με τον
Μαλδαρή και τον Πεσμαζόγλου. Αυτές τις ημέρες θα το συζητήσω και με
τον Βενιζέλο. Ο Τσαλδάρης αμφιβάλλει εάν κυβέρνηση που δεν είναι συνασπισμού μπορεί να επιλύσει το ζήτημα αυτό.
[Παβίτσεβιτς78]
[DAMSPS, PA, godina 1957, fascikla 32, dosije 13, signatura 421965]

76. Ο Ευάγγελος Αβέρωφ διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τον Μάιο του 1956 έως τον Ιούνιο του 1963.
77. Ο Σ. Βενιζέλος είχε πράγματι αποστείλει, την εποχή εκείνη, αλλά και αργότερα
επιστολές προς τον Κ. Καραμανλή διαμαρτυρόμενος για τη συμφωνία μεθοριακής επικοινωνίας.
78. Ο Παβίτσεβιτς διετέλεσε πρεσβευτής της Γιουγκοσλαβίας στην Αθήνα από τις
αρχές του 1955 έως το 1958 και αργότερα αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.
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31.
Σημείωμα του γιουγκοσλάβου υπουργού Εξωτερικών Κότσα Πόποβιτς
για τη συνομιλία του με τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Φίλων
για το Μακεδονικό Ζήτημα.
[Υπουργείο Εξωτερικών]
Γραφείο Ομοσπονδιακού Γραμματέα79
Αρ.πρωτ. 44473
Σημείωμα
για τη συνομιλία του Ομοσπονδιακού Γραμματέα Κότσα Πόποβιτς με τον
Έλληνα πρεσβευτή κ. Φίλων, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου
1957
Ήλθε μετά από αίτημά του. Έμεινε για 50 ολόκληρα λεπτά.
Με εντολή της Κυβέρνησής του ευχαριστεί για την υποστήριξη στον
ΟΗΕ για την Κύπρο.
Στη συνέχεια ομιλεί για τις δυσκολίες που δημιουργεί η αρθρογραφία
του μακεδονικού μας Τύπου και για τη δυσάρεστη εντύπωση από την επιστροφή μεγάλου αριθμού μακεδόνων προσφύγων από τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες στη ΛΔΜ. Όλα αυτά τα εκμεταλλεύεται η Αντιπολίτευση. Με
ρωτά εάν μπορεί να διευθετηθεί, καθώς στην Αθήνα δημιουργείται η εντύπωση ότι η ΛΔΜ ασκεί χωριστή πολιτική, διαφορετική από την άψογη πολιτική που ασκεί η Ομοσπονδία. Τούτο δυσκολεύει και την επίτευξη συμφωνίας για την μεθοριακή επικοινωνία.
Μιλά στη συνέχεια για τα εθνικιστικά αισθήματα και τις βλέψεις των
Μακεδόνων, ότι η ΛΔΜ προσδιορίζεται ως Πεδεμόντιο, γύρω από το οποίο, ήτοι την περιοχή στην οποία διαβιούν πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι οι
79. Υπουργός Εξωτερικών.
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Μακεδόνες, ότι στη ΛΔΜ υπάρχουν και πολλοί πρώην βουλγαρόφρονες,
ότι υπάρχουν αυτονομιστικές διαθέσεις έναντι της Γιουγκοσλαβίας κλπ. [...]
Του απάντησα ότι δεν έχω ενημερωθεί για το ζήτημα, επειδή δεν μπορούσα να υποθέσω ότι θα το θέσει. Δεν παρακολούθησα την αρθρογραφία
του μακεδονικού Τύπου, θα ενδιαφερθώ και, αν υπάρξει ανάγκη, θα παρέμβω διορθωτικά, εάν υπήρξαν κάποιες ανακρίβειες. Σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, δεν έχω πληροφορηθεί τον αριθμό τους, αλλά πρέπει να κατανοήσουν ότι είναι δύσκολο να μην τους δεχθούμε εάν δεν αισθάνονται καλά
στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Τον ρωτώ εάν σκέπτονται ενδεχομένως
στην Ελλάδα να τους επιτρέψουν την επιστροφή. Ο Φίλων μετακινείται,
λέει ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν πρέπει να λησμονείται ότι έφυγαν στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.
Του υπενθυμίζω, εν παρόδω, την ατυχή σύμπτωση που η Ελλάδα δεν
αναγνωρίζει το γεγονός της ύπαρξης μακεδονικής μειονότητας, κάτι που
δημιουργεί στρεβλώσεις στο όλο ζήτημα. Του λέω ότι δεν συμφωνώ με την
εκτίμησή του για τη μελλοντική αύξηση των αυτονομιστικών τάσεων, αντίθετα. Σαν να συμφωνεί, αλλά παρόλα αυτά συμπληρώνει: «ξέρετε, αυτά τα
νέα, τα φτωχά έθνη...»
Του λέω ότι δεν πρέπει να μεγεθύνονται τα πράγματα αυτά, στο βαθμό
που υπάρχουν μεμονωμένες επιθέσεις. Η γιουγκοσλαβική πολιτική έναντι
της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής. Με την επίκλησή της η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει στην Αντιπολίτευση. Ιδιαίτερα τώρα που εκφράσαμε τη θέση μας για την Κύπρο. Το πράξαμε, επειδή πιστεύουμε πως
είναι σωστή, αλλά δεν πρέπει να λησμονείται ότι τούτο μας δημιούργησε
σχετικές δυσκολίες στις σχέσεις μας με άλλες χώρες κλπ.
Ο Φίλων αναγνωρίζει, συμφωνεί, αλλά τίποτε δεν καταλαβαίνει και επανέρχεται. Στη σαφέστατή μου ερώτηση, απαντά πως αυτό, εννοείται, δεν
θα επηρεάσει την επίτευξη της συμφωνίας μεθοριακής επικοινωνίας.
(Πρέπει 1) να επιβεβαιώσουμε με τους συντρόφους Μακεδόνες. Ο Φίλων μνημόνευσε ιδιαίτερα την αρθρογραφία της εφημερίδας «Βέτσερνι Ρεπόρτερ) – είπε: «με τον τρόπο αυτό, ποτέ!», 2) πρέπει με κάποια αφορμή να
αναφερθεί στην Αθήνα και εδώ ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Φίλων έθιξε το
ζήτημα προκάλεσε πολύ άσχημη εντύπωση).
Ο Φίλων μου κατέστησε σαφές ότι θέτει το ζήτημα επί τη βάσει κάποιου «χαρτιού» που πήρε από την Αθήνα.
Κότσα Πόποβιτς
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Κοιν:

Γραφείο Προέδρου Δημοκρατίας
Γραφείο συντρόφου Καρντέλι
Γραφείο συντρόφου Πρίτσα
Γραφείο συντρόφου Ιβέκοβιτς
Γραφείο συντρόφου Βέλεμπιτ
Γραφείο συντρόφου Βίντιτς
Σύντροφο Ρ. Ζετς
Σύντροφο Μπ. Ντράσκοβιτς
Σύντροφο Ι. Τοπάλοσκι
Πρεσβεία Αθηνών
Απόρρητο αρχείο

[DAMSPS, PA, godina 1957, fascikla 33, dosije 32, signatura 48042/28
Φεβρουαρίου 1957]
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32.
Σημείωμα του γιουγκοσλάβου πρέσβη Λ. Ραντοβάνοβιτς για την αποχαιρετηστήρια συνάντησή του με τον Έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι
Φίλων για το Μακεδονικό Ζήτημα.
[Υπουργείο Εξωτερικών]
Αρ. πρωτ. 414448
Βελιγράδι, 28 Ιουνίου 1957
Σημείωμα
για τη συνάντηση του πρέσβη Λ. Ραντοβάνοβιτς80 με τον Έλληνα πρεσβευτή κ. Φίλων, στις 26 Ιουνίου 1957
Ήλθα για αποχαιρετιστήρια επίσκεψη. Έμεινε 45 λεπτά.
[...] Είπε πως άκουσε ότι γίνονται προετοιμασίες για τη συνέχιση των
συνομιλιών μας. Επικεφαλής θα είναι μάλλον ο Χριστόπουλος, που είναι
διπλωμάτης με κατανόηση και θιασώτης της συνεργασίας με εμάς. Το ζήτημα των συνομιλιών αυτών δυσκολεύει η υποδοχή μεγάλου αριθμού προσφύγων στη Μακεδονία. Τα στοιχεία αυτά διάκεινται εχθρικά έναντι του
ελληνικού καθεστώτος. Για το δυσάρεστο αυτό [γεγονός] μίλησε και στον
σύντροφο Κ. Πόποβιτς. Επαναλαμβάνει την όλη συζήτηση.
Μιλά για την έλλειψη εμπιστοσύνης για την πολιτική που ασκεί η «τοπική κυβέρνηση», αλλά έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην «ομοσπονδιακή
κυβέρνηση». Στην τοπική πολιτική ασκούν μεγάλη επιρροή τα στοιχεία που
διάκειται εχθρικά έναντι της Ελλάδας. Υπάρχουν εκεί «παλιοί κομιτατζή80. Ο πρέσβης Λ. Ραντοβάνοβιτς διετέλεσε διευθυντής της Γ΄ διεύθυνσης του
γιουγκοοσλαβικού υπουργείου Εξωτειρκών. Τέθηκε επικεφαλής της γιουγκοσλαβικής
αντιπροσωπείας στη Μεικτή ελληνογιουγκοσλαβική επιτροπή που σχηματίστηκε μετά
τις συνομιλίες του Κ. Καραμανλή με τον Εν. Καρντέλι στην Αθήνα, τον Οκτώβριο του
1957.
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δες» και άνθρωποι που είναι στην Ελλάδα γνωστοί για την ανατρεπτική
τους δράση στην Ελλάδα. Ο βοηθός υπουργός Οικονομικών στα Σκόπια
είναι πρόσωπο το οποίο τα ελληνικά δικαστήρια καταδίκασαν σε θάνατο
και είναι Έλληνας υπήκοος.81
Η υποδοχή μεγάλου αριθμού ελλήνων προσφύγων δεν έχει απλώς ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς μεταξύ αυτών υπάρχουν και πρώην δραστήριοι αγωνιστές σε βάρος της Ελλάδας. Πως θα μας φαινόταν εάν οργάνωναν αυτοί κάτι ανάλογο με τους εχθρούς μας στη Θεσσαλονίκη;
Του είπα ότι δεν γνωρίζω τη σύνθεση των προσφύγων που υποδέχθηκε
η κυβέρνησή μας, αλλά ότι οι σχετικοί κατάλογοι εξετάζονται με υπερβολικά μεγάλη προσοχή. Θεωρώ ότι υπερβάλει ως προς τη σημασία της παρουσίας τους στη Μακεδονία και ότι δε λαμβάνει υπόψη του το πλέον αποφασιστικό στοιχείο, ότι πρόκειται για ανθρωπιστική ενέργεια. Είναι απρεπές
να βγάζει κανείς τέτοια συμπεράσματα για τις πολιτικές κατευθύνσεις επί
τη βάσει μεμονωμένων περιπτώσεων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε λάθη. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα
της μεταξύ μας πλήρους και ειλικρινούς συζήτησης για το ζήτημα αυτό σε
εύθετο χρόνο.
Απαντά ότι δεν αντιλαμβάνεται την εμμονή μας να πάρουμε πίσω τα
κτήματα [των γιουγκοσλάβων υπηκόων] που βρίσκονται στην ελληνική
επικράτεια. Μας προτείνουν εξαγορά, εμείς αρνούμαστε. Μας προτείνουν
ανταλλαγή, εμείς αρνούμαστε. Δεν το λέει ανοικτά, αλλά με τρόπο ικανοποιητικό υπογραμμίζει ότι η εμμονή μας ερμηνεύεται ως επιθυμία τα κτήματα αυτά να χρησιμεύσουν για την επικοινωνία με τον πληθυσμό της ελληνικής Μακεδονίας.
Του απαντώ ότι αυτή η έλλειψη κατανόησης της πρότασής μας πηγάζει
από την ίδια άποψη που απορρέει από την καχυποψία και την έλλειψη εμπιστοσύνης. Η πρότασή μας είναι πρόταση αρχών και στοχεύει στην αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης που διαταράχθηκε από τις μη
ομαλές σχέσεις. Πρόκειται για έναν από τους τρόπους για την πλήρη εξομάλυνση, η οποία είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον. Αλλά, ούτε ο αριθμός
των κτημάτων, ούτε ο αριθμός των ιδιοκτητών, ούτε το ίδιο το σύστημα της
μεθοριακής επικοινωνίας δικαιολογούν μια τέτοια αντίδραση από την πλευρά τους.
81. Πρόκειται για τον Ναούμ Πέγιωφ.
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Διαμαρτύρεται για την αρθρογραφία του «τοπικού» τύπου («Ρεπόρτερ»). Τους είναι ακατανόητος ο τόνος συγκεκριμένων άρθρων σε βάρος
της ελληνικής κυβέρνησης. Όλα αυτά βλάπτουν την ατμόσφαιρα.
Του λέω ότι ίσως δεν του περιέρχονται κάποιες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, για τον τόνο των οποίων μπορούμε εξίσου να διαμαρτυρηθούμε.
Μου απαντά ότι δεν πρόκειται για παρόμοια περίπτωση, επειδή ο Τύπος
τους είναι ελεύθερος και ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να εμποδίσουν τη δημοσίευση τέτοιων άρθρων.
Του λέω ότι δεν γνωρίζω εάν μελέτησε το σύστημα του Τύπου μας,
αλλά ούτε στη χώρα μας υπάρχει κάποια προληπτική λογοκρισία, ούτε η
κυβέρνηση μπορεί να ευθύνεται για όλα όσα ο Τύπος γράφει, το ίδιο άλλωστε ισχύει και στην Ελλάδα. Γενικά θεωρώ ότι η αρθρογραφία του Τύπου
δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επιχείρημα. Ακριβώς επειδή έχουμε αυτή
την άποψη δεν αντιδράσαμε σε κάποια πολύ άσχημα άρθρα συγκεκριμένων
ελληνικών εφημερίδων, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Αθήνας.
Απαντά ότι ο ίδιος, όταν αναφέρεται στα ζητήματα αυτά, δεν προβαίνει
σε διάβημα διαμαρτυρίας, αλλά θέλει να επιστήσει την προσοχή μας στη
δυσαρέσκεια που προκαλούν διάφορα τέτοια επεισόδια. [...]
Λ. Ραντοβάνοβιτς
Κοιν:

Γραφείο Κ. Πόποβιτς
Γραφείο Σ. Πρίτσα
Γραφείο Μ. Ιβέκοβιτς
Γραφείο Ντ. Βίντιτς
Γραφείο Β. Βέλεμπιτ
Διεύθυνση Συντονισμού
Γ΄ Διεύθυνση
Πρεσβείες Αθηνών, Άγκυρας
Απόρρητο αρχείο

[DAMSPS, PA, godina 1957, fascikla 32, dosije 1, signatura 414448,
28 Ιουνίου 1957]
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33.
Μνημόνιο της Διεύθυνσης για την Προστασία της Γιουγκοσλαβικής
Περιουσίας στο Εξωτερικό του υπουργείου Οικονομικών για το ζήτημα
των περιουσιών των προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου
στην Ελλάδα.
[Υπουργείο Οικονομικών]
[Διεύθυνση για την Προστασία της Γιουγκοσλαβικής Περιουσίας στο
Εξωτερικό]
Μνημόνιο
για το ζήτημα της συγκέντρωσης στοιχείων για τις περιουσίες που κατείχαν
στην Ελλάδα οι Αιγαιάτες Μακεδόνες πριν την άφιξή τους στη Γιουγκοσλαβία
Το ανωτέρω ζήτημα εθίγη για πρώτη φορά στη σύσκεψη στο Νομικό
Συμβούλιο του ΥΠΕΞ στις 14 Ιουλίου 1953. Με την ευκαιρία αυτά αποφασίστηκε, μέσω των Εκτελεστικών Συμβουλίων82 των Δημοκρατιών, με αρμόζοντα τρόπο, να προχωρήσουμε στη συγκέντρωση στοιχείων για την
προαναφερόμενη περιουσία και την αξία της. Και τούτο επειδή δεν μπορούσαμε για το ζήτημα αυτό να απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση για την
κατάθεση δηλώσεων, δεδομένης της ιδιαιτερότητάς του.
Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής, η Διεύθυνση, σε συμφωνία με το
Νομικό Συμβούλιο, συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο. Με την υπ’ αριθμ. 55
από 22 Μαρτίου 1954 Πράξη της Διεύθυνσης διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών της ΟΛΔΓ 6.000 αντίτυπα – ερωτηματολόγια, με αίτημα
τα αρμόδια όργανα να τα διανείμουν στους ενδιαφερόμενους και μετά τη
συμπλήρωσή τους να τα επιστρέψουν στη Διεύθυνση.
Η Διεύθυνση έλαβε στη συνέχεια συμπληρωμένες δηλώσεις, αλλά μό82. Κυβερνήσεων.
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λις 932 αντίτυπα.
Στη σύσκεψη της 14ης Ιουλίου 1953 αποφασίστηκε οι δηλώσεις να κατανεμηθούν σε τέσσερις κατηγορίες:
Α΄ κατηγορία: Πρόσφυγες που έλαβαν την υπηκοότητά μας και απώλεσαν την ελληνική,
Β΄ κατηγορία: Πρόσφυγες που έλαβαν την υπηκοότητά μας και δεν απώλεσαν την ελληνική,
Γ΄ κατηγορία: Πρόσφυγες στους οποίους οι ελληνικές Αρχές αφαίρεσαν την ιθαγένεια, αλλά δεν έλαβαν τη δική μας και απλώς έχουν άσυλο,
και
Δ΄ κατηγορία: Πρόσφυγες που δεν απώλεσαν την ελληνική ιθαγένεια,
αλλά τους χορηγήσαμε άσυλο.
Κατανέμοντας τις κατατεθειμένες δηλώσεις ανά προαναφερόμενη κατηγορία, προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:
Α΄ κατηγορία:
Β΄ κατηγορία:
Γ΄ κατηγορία:
Δ΄ κατηγορία:
Σύνολο

61 άτομα
542 άτομα
5 άτομα
324 άτομα
932 άτομα

Δεδομένου ότι τα στοιχεία των δηλώσεων σε ό,τι αφορά την υπηκοότητα δεν είναι πάντα σαφή, από την παραλαβή των δηλώσεων συντάξαμε καταλόγους για κάθε Λαϊκή Δημοκρατία και τους διαβιβάσαμε στις Γραμματείες Εσωτερικών Υποθέσεων83 των αρμοδίων Δημοκρατιών αιτούμενοι τον
έλεγχο των στοιχείων και τη σχετική μας πληροφόρηση για τον χρόνο και
την απόφαση με την οποία κάθε άτομο έλαβε την υπηκοότητά μας.
Από τα στοιχεία που λάβαμε πιστοποιήσαμε τα ακόλουθα:
1. Στη ΛΔ Σερβίας από τις 39 περιπτώσεις έλαβαν την υπηκοότητά μας
μόνο 9,
2. Στη ΛΔ Βοσνίας – Ερζεγοβίνης από τις 19 περιπτώσεις κανείς δεν έλαβε [γιουγκοσλαβική υπηκοότητα],
3. Στη ΛΔ Σλοβενίας από τις 11 περιπτώσεις, έλαβε [γιουγκοσλαβική
υπηκοότητα] μόνο ένας,
4. Στη ΛΔ Μακεδονίας από τις 872 περιπτώσεις έλαβαν [γιουγκοσλα83. Υπουργεία Εσωτερικών.
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βική υπηκοότητα] οι 530.
Σε ό,τι όμως αφορά την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, τα στοιχεία
είναι ελλιπή και ασαφή. Από τις κατατεθειμένες δηλώσεις δεν κατορθώσαμε να διασταυρώσουμε τα στοιχεία αυτά με πλήρη ασφάλεια για τους ακόλουθους λόγους:
1. Πολλοί δήλωσαν ότι απέκτησαν τη γιουγκοσλαβική υπηκοότητα,
αλλά ότι απώλεσαν την ελληνική «μετά την αίτησή μου να γίνω πολίτης της
ΟΛΔΓ»,
2. Πολλοί δήλωσαν ότι απέκτησαν την υπηκοότητά μας, αλλά ότι απώλεσαν την ελληνική «με την αποποίηση», ή «την εγκατάλειψη της [ελληνικής] επικράτειας, καθώς έτσι συμβαίνει με την ελληνική νομοθεσία»,84
3. Σε πολλές δηλώσεις αναφέρεται ότι αποκτήθηκε η γιουγκοσλαβική
υπηκοότητα, αλλά δεν υπάρχει δήλωση για την ελληνική, ούτε εάν απωλέσθη ούτε εάν υφίσταται,
4. Σε πολλές δηλώσεις αναφέρεται: «Δεν γνωρίζω εάν απώλεσα την
ελληνική υπηκοότητα», ή «μετά την απόκτηση της γιουγκοσλαβικής αποποιήθηκα την ελληνική υπηκοότητα», και
5. Σε πολλές δηλώσεις αναφέρεται ότι απωλέσθη η ελληνική υπηκοότητα «μετά από επιθυμία μου».
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σαφές εάν τα άτομα που συμπλήρωσαν τη δήλωση απώλεσαν την ελληνική ιθαγένεια ή όχι, με αποτέλεσμα οι δηλώσεις αυτές να χαρακτηρισθούν ότι εμπίπτουν στην Β΄ κατηγορία, δηλαδή ότι απέκτησαν την υπηκοότητά μας, αλλά ότι δεν απώλεσαν
την ελληνική.
Αυτές ήταν οι ενέργειες που έγιναν σχετικά με την επιβεβαίωση της υπηκοότητας των ατόμων που συμπλήρωσαν τη δήλωση.
Ωστόσο, [η Διεύθυνση] ούτε καν προέβη σε τακτοποίηση των στοιχείων για τον αριθμό, την κατηγορία, το μέγεθος και την αξία της εγκαταλελειμμένης περιουσίας. Τα παρεχόμενα στοιχεία στα ερωτηματολόγια είναι
τέτοια, ώστε πράγματι από αυτά δεν θα μπορούσε κάποιος να αποκτήσει
μια εικόνα για τον αριθμό, την κατηγορία, το μέγεθος και την αξία, ούτε
εάν η εγκαταλελειμμένη περιουσία ήταν στην κατοχή του ατόμου που συ-

84. Η αναφορά προφανώς σχετίζεται με το άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που υιοθετήθηκε με το Νομικό Διάταγμα 3370/1955 «Περί κυρώσεως του Κώδικος Ελληνικής Ιθαγένειας», ΦΕΚ 258/τεύχ. Α'/1955.
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μπλήρωσε τη δήλωση ή εάν ο ίδιος ήταν συνιδιοκτήτης ή ακόμη και κληρονόμος και τούτο μόνο μετά τον θάνατο των γονιών του ή των λοιπών συγγενών, οι οποίοι παρέμειναν στην Ελλάδα. Πέραν αυτού, υπήρχαν και πολλές άλλες ασάφειες και ελλείψεις στις δηλώσεις και για τους λόγους αυτούς
δεν υπήρξε τακτοποίηση.
Εκτός από τα προαναφερόμενα, πριν από την έναρξη των συνομιλιών
με την Ελλάδα για το ζήτημα των διεκδικήσεων [των προπολεμικών περιουσιών], της εθνικοποιημένης ελληνικής περιουσίας στην ΟΛΔΓ και τις
υπόλοιπες περιουσιακές νομικές σχέσεις [που πραγματοποιήθηκαν] τον Απρίλιο 1956, στο Βελιγράδι, και τον Ιούνιο – Σεπτέμβριο 1956, στην Αθήνα, δόθηκε εντολή στην αντιπροσωπεία μας να μη θέσει το ζήτημα των περιουσιών των Αιγαιατών Μακεδόνων, ακόμη και στην περίπτωση που επιτυγχανόταν η επίλυση και του ζητήματος της περιουσίας των πολιτών μας
στην Ελλάδα.
Για τους προαναφερόμενους λόγους στο ζήτημα αυτό δεν έγιναν περαιτέρω ενέργειες σχετικά με τη συγκέντρωση και τακτοποίηση του υλικού,
πέραν των όσων προανέφερα.
Ωστόσο, πρόσφατα, το υπ’ αριθμ. 413506 από 17 Ιουνίου 1957 έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε στη Διεύθυνση τη σύμφωνη
γνώμη για τη συγκέντρωση στοιχείων για την περιουσία αυτή, μόνο που
πρέπει να γίνει «με προσεκτικό τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί η αρνητική αντίδραση των ελληνικών Αρχών και ενδεχόμενη εντύπωση προς τους
Αιγαιάτες Μακεδόνες ότι επίκειται στο άμεσο μέλλον η διευθέτηση του
ζητήματος των περιουσιών τους στην Ελλάδα».
Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης νέων στοιχείων θα έπρεπε να
πραγματοποιηθεί μία σύσκεψη στην οποία θα συζητιόνταν τα ακόλουθα
ζητήματα:
1. Σύμφωνα με τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών, που έγινε στη σύσκεψη στο Νομικό Συμβούλιο της 14ης Ιουλίου 1953,
βρίσκονται στην επικράτειά μας 20-25.000 Αιγαιάτες Μακεδόνες, εκ των
οποίων οι 8.000 είναι πολίτες μας. Ωστόσο, η Διεύθυνση έλαβε μόλις 932
δηλώσεις και πιστοποιήθηκε ότι από όσους κατέθεσαν τις δηλώσεις μόνο οι
540 είναι πολίτες μας. Τίθεται το ερώτημα με ποιο τρόπο και μέσω ποιας
οδού θα ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους Αιγαιάτες Μακεδόνες, που
άφησαν την περιουσία τους στην Ελλάδα, ότι πρέπει να συμπληρώσουν τις
δηλώσεις.

138

ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΑΙ H ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

2. Να εξετασθεί ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος προκειμένου να εξακριβώσουμε ποιοι από τους Αιγαιάτες Μακεδόνες, που έλαβαν την υπηκοότητά μας, απώλεσαν την ελληνική, δεδομένου ότι οι δηλώσεις τους στο ζήτημα αυτό είναι πολύ ασαφείς.
3. Να εξετάσουμε για μία ακόμη φορά το ερωτηματολόγιο, το οποίο,
κατά την άποψή μου, δεν είναι καλά συντεταγμένο, δεδομένου ότι τα στοιχεία που μπορούν να συγκεντρωθούν από το περιεχόμενό του δεν είναι ικανοποιητικά προκειμένου να διαπιστωθεί το νομικό ιδιοκτησιακό καθεστώς
στην Ελλάδα.
4. Να αποφασισθεί ποιες Αρχές θα μετέχουν στη συγκέντρωση στοιχείων.
5. Πρέπει να συγκεντρώσουμε στοιχεία για όλους τους Αιγαιάτες Μακεδόνες ανεξάρτητα εάν είναι πολίτες μας ή απάτριδες.
Πέραν των εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων υπουργείων από το Βελιγράδι, στη σύσκεψη θα πρέπει υποχρεωτικά να μετέχει και εκπρόσωπος
της ΛΔΜ, δεδομένου ότι εκεί διαβιεί ο μεγαλύτερος αριθμός Αιγαιατών
Μακεδόνων.
Δεδομένου του όγκου της εργασίας αυτής, της προσοχής με την οποία
πρέπει να συγκεντρώνονται τα στοιχεία, η διαφορετικότητα και το εύρος
των στοιχείων κλπ, για την τακτοποίηση του υλικού που θα συγκεντρωθεί
συμπληρωματικά απαιτείται περισσότερος χρόνος. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η όσο το δυνατόν συντομότερη σύγκληση της σύσκεψης των
ενδιαφερομένων υπουργείων.
Θάνατος στον Φασισμό – Λευτεριά στον Λαό
Βελιγράδι, 2 Ιουλίου 1957

Ο Σύμβουλος
Α. Στογιάνοβιτς85

[DAMSPS, PA, godina 1957, fascikla 32, dosije 13, signatura 413506/2
Ιουλίου 1957]

85. Ο Αλεξάνταρ Στογιάνοβιτς ήταν σύμβουλος του υπουργείου Οικονομικών.
Διετέλεσε συμπρόεδρος της Δ΄ μεικτής ελληνογιουγκοσλαβικής επιτροπής που κατέγραψε τις διεκδικήσεις περιουσιακών στοιχείων ελλήνων πολιτών στη Γιουγκοσλαβία
και γιουγκοσλάβων πολιτών στην Ελλάδα, διαδικασία που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας στα τέλη του 1964.
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34.
Απόσπασμα από το πρακτικό των συνομιλιών του έλληνα πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή με τον Έν. Καρντέλι για το Μακεδονικό Ζήτημα
κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του γιουγκοσλάβου Αντιπρόεδρου στην Αθήνα (22-25 Οκτωβρίου 1957).
[...] Καραμανλής: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φιλία μεταξύ των δύο
χωρών μας είναι τόσο στενή ώστε τα ζητήματα που υπάρχουν στις διμερείς
σχέσεις μπορούν να θεωρηθούν μικρά. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ζητήματα
μεταξύ μας. Παλαιότερα είχαμε το θέμα της μεθοριακής επικοινωνίας. Επιθυμούμε να προωθήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, θα ήθελα να
θέσω υπόψη του κ. Καρντέλι ότι το ζήτημα αυτό συνδέεται με το πρόβλημα
των Αιγαιατών προσφύγων που ζουν στην ΟΛΔΓ. Ο αριθμός τους μας είναι
άγνωστος. Σύμφωνα με πληροφορίες μας πρόκειται για 25.000 άτομα. Ωστόσο, δεν πρόκειται για κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες αυτών των ανθρώπων έναντι της Ελλάδας. Στα σύνορα όμως με τη χώρα μας βρίσκονται
στοιχεία που διάκεινται άσχημα όχι μόνο έναντι του κράτους ή της κυβέρνησης, αλλά και έναντι του έθνους. Αν ισχυριζόμασταν ότι δε μας ανησυχούν, δε θα ήμασταν ειλικρινείς. Η κυβέρνηση των Σκοπίων παρέχει φιλοξενία στα πρόσωπα αυτά άλλοτε εν γνώσει του Βελιγραδίου άλλοτε χωρίς.
Τους στηρίζει και τούτο μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις μεταξύ των
χωρών μας. Η κυβέρνηση των Σκοπίων εν αγνοία του Βελιγραδίου δημιουργεί προϋποθέσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις.
Μολονότι επιθυμούμε να διευθετήσουμε το ζήτημα της μεθοριακής επικοινωνίας, αυτός ο μεγάλος αριθμός προσφύγων δυσκολεύει την επίλυση του
προβλήματος. Η συγκέντρωση ενός μεγάλου αριθμού αυτών των ανθρώπων
στα σύνορα θα μπορούσε να παρεξηγηθεί. Προετοιμάσαμε ένα προσχέδιο
για τη μεθοριακή επικοινωνία. Το ένα τμήμα θα μπορούσε να εφαρμοστεί,
αλλά η διάθεση των Αιγαιατών προσφύγων έναντι του καθεστώτος στην
Ελλάδα είναι η αιτία που το ζήτημα δεν προχωράει. Πέραν τούτου, η Αντι-
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πολίτευση χρησιμοποιεί κάθε ευκαιρία για να επιτεθεί στην κυβέρνηση. Όχι
επειδή δεν τρέφει φιλικά αισθήματα έναντι της Γιουγκοσλαβίας, αλλά επειδή θέλει να δημιουργεί προσκόμματα στην κυβέρνηση. Το ζήτημα αυτό
μπορεί επίσης να το εκμεταλλευθεί η Αντιπολίτευση. Για τούτο προτείνω
να προσεγγίσουμε σταδιακά και μεθοδικά το ζήτημα αυτό ώστε καμία
πλευρά να μην μπορεί να θέσει προσκόμματα. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη μείωση του αριθμού των προσώπων αυτών στα σύνορα, αλλά
και, από την άλλη πλευρά, να επηρεαστούν τα Σκόπια ώστε να μην χρησιμοποιούν λεξιλόγιο και να προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να
τύχουν άσχημης υποδοχής από την ελληνική πλευρά. Πληροφορούμαι ότι η
κυβέρνηση των Σκοπίων τους τοποθετεί σε διάφορες θέσεις και τους δίδει
διάφορα αξιώματα, κάτι που προκαλεί τη δυσαρέσκειά μας. Εφαρμόζοντας
το σχέδιο για τη [μεθοριακή] ανταλλαγή θα προσπαθήσουμε να το εξελίξουμε, αλλά παρακαλώ να δοθεί προσοχή στους πρόσφυγες και στις δραστηριότητες των Σκοπίων.
Εκτός από το ζήτημα αυτό υπάρχουν και ζητήματα οικονομικής φύσεως, όπως είναι οι αποζημιώσεις [περιουσιακών στοιχείων], το ζήτημα των
υδάτων, οι οικονομικές ανταλλαγές κλπ. Θα πρότεινα να συσταθεί μία Μεικτή Επιτροπή η οποία θα εξετάσει και θα αποφασίσει για τα ζητήματα αυτά
στο Βελιγράδι, τον μήνα Δεκέμβριο, και στην οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν και διπλωματικά πρόσωπα.
Καρντέλι: Προσδίδουμε μεγάλη σημασία στο ζήτημα της μεθοριακής
επικοινωνίας. Θεωρούμε ότι οι εντατικότερες επαφές των παραμεθόριων
πληθυσμών θα συμβάλουν τόσο στην καλύτερη αμοιβαία κατανόηση όσο
και στην επίλυση της σειράς των μικρών ζητημάτων που εμφανίζονται στις
σχέσεις μας. Έχουμε εμπειρία με την Ιταλία με την οποία οι σχέσεις μας
ήταν πολύ κακές. Ωστόσο, υπήρξε σχετική βελτίωση σχετικά με τη διευθέτηση του ζητήματος της μεθοριακής επικοινωνίας. Στη διάρκεια των δύο
ετών περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα πέρασαν τα σύνορα και το
τοπικό εμπόριο ανήλθε στα 4 δισεκατομμύρια δηνάρια. Τόσο εμείς όσο και
οι Ιταλοί είμαστε πεπεισμένοι ότι πρόκειται για καλή υπόθεση. Δεν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε καμία δυσκολία στην ελληνική κυβέρνηση για
το ζήτημα αυτό. Εάν αυτό μπορεί να υλοποιηθεί, απομένει σε σας να κρίνετε. Αποδεχόμαστε τη σταδιακή επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Στις
επόμενες επαφές πρέπει να διευθετηθεί. Αφήνουμε την ελληνική κυβέρνη-
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ση να εκτιμήσει η ίδια τη χρησιμότητά του.
Σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, θεωρώ ότι μεγεθύνεται η σημασία του
ζητήματος. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που οδηγούν την ελληνική κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα. Οι άνθρωποι που μετανάστευσαν από μία χώρα έχουν τις αντιλήψεις και τα συναισθήματά τους.
Δεν έχουμε τα μέσα για να τους αλλάξουμε τα συναισθήματα. Θέλω να
διαβεβαιώσω τον κ. Καραμανλή ότι οι απόψεις της κυβέρνησης των Σκοπίων δεν διαφοροποιούνται από εκείνες της κυβέρνησης του Βελιγραδίου.
Εκείνη, ενδεχομένως, να βρίσκεται σε δυσκολότερη θέση, επειδή βρίσκεται
σε άμεση επαφή με το πρόβλημα. Τα Σκόπια στηρίζουν την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση στην πολιτική της έναντι της Ελλάδας. Τόσο η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση όσο και τα Σκόπια αντιμετωπίζουν το θέμα της μεθοριακής επικοινωνίας και των προσφύγων υπό το πρίσμα των σχέσεών μας με την Ελλάδα. Η κυβέρνηση των Σκοπίων εμποδίζει τα αρνητικά φαινόμενα που θα
επηρέαζαν τις φιλικές σχέσεις μας. Ούτε εμείς ούτε τα Σκόπια μπορούμε να
εμποδίσουμε κάποιες μεμονωμένες συναισθηματικές εκδηλώσεις. Αρκετές
φορές οι άνθρωποι δεν βαδίζουν με τη λογική αλλά με την καρδιά. Πρόκειται για μικρά ζητήματα. Τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούν να έχουν αποφασιστική επιρροή. Διαβεβαιώνω τον κ. Καραμανλή ότι θα εμποδίσουμε όλα
όσα θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις μας. Αυτό θα κάνουν και τα Σκόπια, αυτό έκαναν και προηγουμένως. Θα παρακαλούσα την
ελληνική κυβέρνηση να μην προσδίδει μεγάλη σημασία στις διάφορες συναισθηματικές εκδηλώσεις που είναι μεμονωμένες.
Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των Αιγαιατών προσφύγων δεν μου είναι
γνωστός. Συμπληρωματικά ήλθαν 3.000 περίπου. Πρόκειται για συνένωση
οικογενειών. Είναι αδύνατη η παρεμπόδισή της. Είναι ζήτημα ανθρωπιστικών σχέσεων. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποδίδεται μεγάλη σημασία. Είναι
προς το συμφέρον μας οι σχέσεις μας με την Ελλάδα να αναπτυχθούν όσο
το δυνατόν καλύτερα. Θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να παρεμποδίσουμε τέτοια φαινόμενα που θα έπλητταν τις σχέσεις μας. Νομίζω πως είστε πεπεισμένοι ότι όλα αυτά απέχουν πολύ από την ανάπτυξη κάποιου αλυτρωτικού κινήματος στη Μακεδονία. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο τόσο
εσείς όσο και εμείς να προσεγγίσουμε με περισσότερη νηφαλιότητα το ζήτημα αυτό, όπως ακριβώς εμφανίζεται ως εμπόδιο στην ανάπτυξη των φυσιολογικών επαφών μεταξύ των λαών μας.
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Καραμανλής: Έθεσα το ζήτημα των Αιγαιατών Μακεδόνων και της
δράσης τους επειδή δεν θα ήθελα να υπάρχει μεταξύ μας κάποια παρεξήγηση. Θα προτιμούσα να μην υπάρχει το ζήτημα αυτό.
Καρντέλι: Κατανοώ τον κ. Καραμανλή. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν μπορεί
να υπάρξει κάτι το δυσάρεστο. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο η
γιουγκοσλαβική όσο και η σκοπιανή κυβέρνηση θα παρεμποδίσουν τέτοιες
προσπάθειες, εάν υπάρξουν. Θεωρώ ότι είναι παρά πολύ καλό να προωθήσουμε την ταυτόχρονη διευθέτηση των ζητημάτων αυτών, δεδομένου ότι
υπάρχουν και άλλα ζητήματα, εξίσου σημαντικά [...]
[DAMSPS, PA, godina 1957, fascikla 32, dosije 4, signatura 28863]
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35.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών προς την
πρεσβεία στην Αθήνα με το οποίο διαβιβάζει έγγαφο της Επιτροπής για
τις εθνικές μειονότητες που συστάθηκε στο πλαίσιο Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας σχετικά με τη «μακεδονική» μειονότητα στην Ελλάδα.
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή :
Αρ.
Ημερομηνία:

Γ΄ Διεύθυνση
423068
2 Νοεμβρίου 1957

Ελήφθη:
Αρχή επαφής:
Τέλος επαφής:

Προς Πρεσβεία της ΟΛΔΓ στην Αθήνα
Στο πλαίσιο της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κομμουνιστών
Γιουγκοσλαβίας συστάθηκε Επιτροπή για τις εθνικές μειονότητες. Σε σχέση
με το έργο και τις ανάγκες της η Επιτροπή ζητά από την Πρεσβεία τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Ανέλαβε η Ελλάδα κάποιες υποχρεώσεις μετά τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο σχετικά με τη μακεδονική μειονότητα.
Τέθηκε την περίοδο αυτή στο ελληνικό Κοινοβούλιο το ζήτημα της χορήγησης κάποιων δικαιωμάτων στον πολιτιστικό-εκπαιδευτικό τομέα.
2. Είναι απαραίτητα λεπτομερειακά στοιχεία σχετικά με τη μετανάστευση και την απεθνικοποίηση του μακεδονικού πληθυσμού μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο.
3. Γενικά στοιχεία και τρέχουσα αριθμητική κατάσταση των Αιγαιατών
Μακεδόνων, εθνοτική σύνθεση, κοινωνική δομή κλπ.
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4. Εάν διαθέτετε καλύτερη εικόνα, διαβιβάστε μας λεπτομέρειες για τη
συμπεριφορά έναντι της τουρκικής μειονότητας για λόγους σύγκρισης.
5. Παρατηρούνται κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά τις περιοχές στις οποίες διαβιούν Μακεδόνες.
6. Προτάσεις και συστάσεις σας για την περαιτέρω ενασχόληση και
παρακολούθηση του προβλήματος αυτού.
7. Πρέπει να μας διαβιβάσετε, μέσω του ΥΠΕΞ, το υλικό αυτό μέχρι
τις 15 Δεκεμβρίου,
6. [sic] Στο μέλλον παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για όλες τις αλλαγές σχετικά με τη μειονότητά μας στην Ελλάδα. Μόμα Μάρκοβιτς
Ιβέκοβιτς86
[DAMSPS, PA, godina 1957, fascikla 33, dosije 32, signatura 425748/2
Νοεμβρίου 1957]

86. Ο διπλωμάτης Μλάντεν Ιβέκοβιτς διετέλεσε υφυπουργός Εξωτερικών.
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36.
Σημείωμα του διευθυντή της Γ΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών πρέσβη Ραντοβάνοβιτς για την πορεία των ελληνογιουγκοσλαβικών διαπραγματεύσεων σχετικά με το ζήτημα της
χρήσης της σλαβομακεδονικής γλώσσας στα δελτία εισόδου ελλήνων
και γιουγκοσλάβων πολιτών στο πλαίσιο της συμφωνίας μεθοριακής
επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας.
[Υπουργείο Εξωτερικών]
Γραφείο Πρέσβη Ραντοβάνοβιτς
Αρ.πρωτ.
Σημείωμα
για το ζήτημα της χρήσης της μακεδονικής γλώσσας στα έγγραφα για τη
μεθοριακή επικοινωνία μεταξύ Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδας
----------------------Με αφορμή την τοποθέτηση του Έλληνα πρεσβευτή Τσακαλώτου87
1. Με στόχο να διευθετηθούν συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με τις
συνομιλίες της ελληνογιουγκοσλαβικής Μεικτής Επιτροπής υπήρξαν προκαταρκτικές συνομιλίες μεταξύ του Ζούλι και του Γεωργιάδη.88 Κατέληξαν
σε συγκεκριμένες κοινές απόψεις, οι οποίες δεν ήταν δεσμευτικές τόσο για
τη μία όσο και την άλλη κυβέρνηση, αλλά θα χρησίμευαν ως σύσταση για
87. Ο στρατηγός Θρασύβουλος Τσακαλώτος διετέλεσε πρεσβευτής της Ελλάδας
στο Βελιγράδι από το καλοκαίρι του 1957 έως τα τέλη του 1959.
88. Ο Μπέρισλαβ Ζούλι διετέλεσε υποδιευθυντής της Γ΄ πολιτικής διεύθυνσης του
γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών, ο δε Υψηλάντης ήταν σύμβουλος της ελληνικής πρεσβείας στο Βελιγράδι. Οι δύο διπλωμάτες στους πρώτους μήνες του 1958
πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων προκειμένου να διευθετηθούν διάφορα ζητήματα
που αφορούσαν τη συμφωνία μεθοριακής επικοινωνίας.
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την εξέταση τους στις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις που θα βοηθούσαν το
έργο της Μεικτής Επιτροπής, με την προηγούμενη διευθέτηση των επιμέρους απόψεων.
Ένα από τα ζητήματα που εξέτασε ήταν και η χρήση της μακεδονικής
γλώσσας στα δελτία για τη διέλευση της μεθορίου.
Ανταποκρινόμενοι [στην επιθυμία] των Ελλήνων, οι συνομιλίες αυτές
προέβλεψαν την ακόλουθη λύση για το ζήτημα:
Στη Συμφωνία μεθοριακής επικοινωνίας δεν θα αναφερθεί ρητά η μακεδονική ως μία από τις γλώσσες των εγγράφων, αλλά απλώς τα υποδείγματα των εγγράφων αυτών θα ενταχθούν σε Παράρτημα, το οποίο αποτελεί
συστατικό τμήμα της Συμφωνίας.
Στο Παράρτημα θα βρίσκονταν τα υποδείγματα στη σερβοκροατική,
μακεδονική και ελληνική γλώσσα.
2. Στις συνομιλίες που είχα με τον Τσακαλώτο, στις 17 τρέχοντος, ο
τελευταίος δεν αποδέχθηκε αυτή τη λύση.
Πρότεινε συγκεκριμένα να μην υπάρχει κανένα Παράρτημα για το ζήτημα αυτό. Αντ’ αυτού και στη Συμφωνία θα υπογραμμιζόταν ότι τα δελτία
εισόδου θα εκδίδονταν βάσει των υποδειγμάτων τα οποία θα συντάξει η
τεχνική επιτροπή και θα εγκριθούν από «τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών». Τα ίδια τα υποδείγματα θα συντάσσονταν στη σερβοκροατική, τη
μακεδονική και την ελληνική γλώσσα, αλλά δεν θα προσαρτούνταν στη
Συμφωνία.
Το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής της λύσης θα συνίστατο στο ότι σε κανένα κείμενο, το οποίο θα προωθούνταν προς κύρωση ή θα προσαρτούνταν
δεν θα αναφερόταν η μακεδονική γλώσσα, ούτε θα βρισκόταν κάποιο κείμενο στη μακεδονική γλώσσα. Εξήγησε τη στάση του αυτή «με τη θέση της
Αντιπολίτευσης», η οποία στη διαδικασία της κύρωσης «θα δημιουργούσε
προβλήματα στην κυβέρνηση», εξαιτίας «της αναγνώρισης της μακεδονικής
γλώσσας».
3. Δεν αποδέχθηκα την πρότασή του και απέρριψα ως αβάσιμες τις αιτιάσεις του. Του είπα ότι η μακεδονική γλώσσα είναι μία από τις επίσημες
γλώσσες της χώρας μας, την ισοτιμία της οποίας εγγυάται το Σύνταγμα και
ότι προβλέπω συνταγματικές δυσκολίες για την αποδοχή της πρότασής του.
Κάθε πλευρά οφείλει στις συνομιλίες να σέβεται τη γλώσσα της άλλης
πλευράς. Το ζήτημα είναι πολιτικό. Θα κοινοποιήσω την πρότασή του και
θα τον ενημερώσω.
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4. Σήμερα (20 Νοεμβρίου) ο Τσακαλώτος επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικά και με ρώτησε εάν έχω απάντηση, δεδομένου ότι πρέπει να «ενημερώσει την Αθήνα προκειμένου να ξεκινήσουν [για το Βελιγράδι] οι εμπειρογνώμονες για τις συνομιλίες».
Στην αναφορά μου ότι δεν έχω ακόμη οδηγίες, αλλά οι επιτροπές μπορούν να αρχίσουν το έργο τους ανεξάρτητα από αυτό, μου είπε ότι θα πρέπει να επισπεύσουμε, επειδή εάν δεν επιλύσουμε το ζήτημα επί τη βάσει της
πρότασής του, οι συνομιλίες δεν θα αρχίσουν, κάτι που σημαίνει ότι οι Έλληνες συνδέουν την έναρξη των συνομιλιών με την αποδοχή της προαναφερόμενης πρότασής τους.
Του απάντησα ότι τούτο αποτελεί νέο στοιχείο και ότι θα ενημερώσω
τους αρμοδίους, τους οποίους έχω ήδη ενημερώσει για το περιεχόμενο της
προηγούμενης συνομιλίας μας.
5. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα, επικοινώνησε εκ νέου μαζί μου
και είπε ότι ο ίδιος είναι έτοιμος, «προκειμένου να διευκολύνει την κατάσταση», να μου αποστείλει επιστολή στην οποία θα επαναλάμβανε την πρότασή του. Δεν αναπαρήγαγε το περιεχόμενο της επιστολής, αλλά υποθέτω
πως θα αναφέρει ότι τα υποδείγματα θα συνταχθούν στις τρεις γλώσσες, με
την επισήμανση ότι η συγκεκριμένη επιστολή δεν συγκαταλέγεται μεταξύ
των κειμένων προς κύρωση.
6. Ενημέρωσα για τα ανωτέρω τον σύντροφο Πρίτσα. Έλαβα εντολή να
ανακοινώσω στον Τσακαλώτο ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την πρότασή του και ότι η τελευταία υποχώρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι η
αποδοχή της λύσης που προβλέπεται στις συνομιλίες Ζούλι – Γεωργιάδη.
20 Νοεμβρίου 1958
Κοιν:

148

Γραφείο Προέδρου Δημοκρατίας
Γραφείο συντρόφου Καρντέλι
Γραφείο συντρόφου Κ. Πόποβιτς
Γραφείο συντρόφου Σ. Στεφάνοβιτς
Γραφείο συντρόφου Σ. Πρίτσα
Γραφείο συντρόφου Β. Μιτσούνοβιτς
Γραφείο συντρόφου Μπριλέι

Λ. Ραντοβάνοβιτς
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Εκτελεστικό Συμβούλιο89 ΛΔΜ
Διευθύνσεις Γ΄ και Συντονισμού
Νομικό Συμβούλιο ΥΠΕΞ
Προξενικό Τμήμα
Πρεσβεία της ΟΛΔΓ στην Αθήνα
Γενικό Προξενείο της ΟΛΔΓ στη Θεσσαλονίκη
Πολιτικό Αρχείο
[DAMSPS, PA, godina 1958, fascikla 35, dosije 26, signatura
427934/20 Νοεμβρίου 1958]

89. Κυβέρνηση.
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37.
Γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για το ζήτημα της χρήσης της σλαβομακεδονικής
γλώσσας στα δελτία εισόδου ελλήνων και γιουγκοσλάβων πολιτών στο
πλαίσιο της συμφωνίας μεθοριακής επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και
Γιουγκοσλαβίας.
ΟΛΔ της Γιουγκοσλαβίας
Υπουργείο Εξωτερικών
Αρ.πρωτ. 9302/32
Νομικό Συμβούλιο

Βελιγράδι, 10 Δεκεμβρίου 1958
Κνέζα Μίλοσα 24, ΤΚ 49

Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Γ΄ Διεύθυνση
Το ζήτημα της μακεδονικής γλώσσας στα δελτία εισόδου στη Συμφωνία μεθοριακής επικοινωνίας με την Ελλάδα
Μετά από αίτημα του Υποδιευθυντή της Γ΄ Διεύθυνσης συντρόφου
Ζούλι.
Στις συνομιλίες Ζούλι – Υψηλάντη συμφωνήθηκε, ως τελευταία δική
μας υποχώρηση, ότι στην ίδια τη συμφωνία μεθοριακής επικοινωνίας δεν
θα μνημονευθεί η μακεδονική γλώσσα ως μία από τις γλώσσες στα δελτία
εισόδου, αλλά αντ’ αυτού η Συμφωνία θα επικαλείται τα επισυναπτόμενα
υποδείγματα των δελτίων εισόδου, ενώ τα ίδια τα δελτία θα συνταχθούν
στη σερβοκροατική, τη μακεδονική και την ελληνική γλώσσα.
Οι Έλληνες τώρα υπαναχωρούν από την αρχική συγκατάθεσή τους90
90. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε υπαναχώρηση της ελληνικής πλευράς αφού
η συγκατάθεση που έδωσε η κάθε πλευρά για οποιοδήποτε ζήτημα στο πλαίσιο των
συνομιλιών Ζούλι – Γεωργιάδη δεν ήταν δεσμευτική για τις κυβερνήσεις των δύο χω-
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και δεν επιθυμούν το ζήτημα της γλώσσας να αναφερθεί σε οποιαδήποτε
μορφή στη Συμφωνία.
Πιθανόν η λύση θα μπορούσε να αναζητηθεί στη μορφή, να μην αναφέρεται στη Συμφωνία η γλώσσα των δελτίων εισόδου, αλλά [να αναφέρεται] ότι η επεξεργασία των δελτίων εισόδου εμπίπτει στην αρμοδιότητα της
Μεικτής Επιτροπής, η οποία θα συσταθεί για την πρακτική εφαρμογή της
Συμφωνίας. Παράλληλα, θα υπάρξει ανταλλαγή απόρρητων επιστολών στις
οποίες θα αναφερόταν ότι η Μεικτή Επιτροπή θα αποδεχθεί τα δελτία εισόδου σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα υποδείγματα και τα υποδείγματα αυτά
θα εμπεριείχαν το κείμενο στις τρεις προαναφερόμενες γλώσσες.
Μολονότι δεν θα υπάρξει κύρωση αυτών των επιστολών, αυτές θα δέσμευαν την ελληνική κυβέρνηση ώστε να δώσει στην ελληνική αντιπροσωπεία στη Μεικτή Επιτροπή οδηγίες για την αποδοχή των συμπεφωνημένων
δελτίων εισόδου και με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχανόταν το αποτέλεσμα
της αποδοχής των δελτίων εισόδου στην ίδια τη Συμφωνία.
Ενημερώθηκε και συμφωνεί
Ο Γενικός Νομικός Σύμβουλος
Πρέσβης
Δρ Μίλαν Μπάρτος

Ο Βοηθός
Νομικός Σύμβουλος
Ανώτερος Σύμβουλος
Δρ Λάντισλαβ Σερμπ

[DAMSPS, PA, godina 1958, fascikla 35, dosije 41, signatura
320188/10 Δεκεμβρίου 1958]

ρών.
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38.
Σημείωμα του τμήματος Ελλάδας της Γ΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για την πορεία των διαπραγματεύσεων
στο πλαίσιο της Μεικτής Ελληνογιουγκοσλαβικής Επιτροπής.
[Υπουργείο Εξωτερικών]
Γ΄ Διεύθυνση
Τμήμα Ελλάδας
Προς Πρεσβεία ΟΛΔΓ στην Αθήνα
Θέμα: Η κατάσταση στις συνομιλίες στη Μεικτή Επιτροπή
Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα εξέλιξη των συνομιλιών στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής.
Προηγούμενες διπλωματικές συνομιλίες: Ως γνωστόν, η Μεικτή Επιτροπή θα έπρεπε να αρχίσει το έργο της πριν από ένα περίπου έτος. Ωστόσο, στις αρχές Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους οι Έλληνες πρότειναν
να διευθετηθούν προηγουμένως μέσω διπλωματικών συνομιλιών οι θέσεις
για τα εκκρεμή ζητήματα, κάτι που αποδεχθήκαμε. Αυτές οι διπλωματικές
συνομιλίες διαρκούσαν λόγω των συχνών διακοπών μετά από ελληνικό αίτημα (αρχικά λόγω των εκλογών στην Ελλάδα, στη συνέχεια λόγω της αναχώρησης του συμβούλου Υψηλάντη σε νέα θέση). Στα τέλη Οκτωβρίου του
προηγούμενου έτους οι συνομιλίες κατέληξαν και επιτεύχθηκε συμφωνία
στα ζητήματα που εξετάστηκαν. Έπρεπε να υπάρξει ανταλλαγή επιστολών
για το θέμα αυτό, ενώ από την πλευρά μας στις 4 Νοεμβρίου 1958 επιδόθηκε σχετικό κείμενο το οποίο εμπεριείχε τα αποτελέσματα των συνομιλιών.
Ωστόσο, δεν υπήρξε ανταλλαγή επιστολών, καθώς ο σύμβουλος Γεωργιάδης δεν έλαβε δήθεν την έγκριση των Αθηνών για την κίνηση αυτή.
Οι συνομιλίες στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής: Η Μεικτή Επιτρο-
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πή συνεστήθη στις 8 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Μέχρι τότε οι
Έλληνες επικαλούνταν δυσκολίες σχετικά με τις προετοιμασίες και τη σύνθεση της αντιπροσωπείας τους, μολονότι σε αρκετές περιπτώσεις λάβαμε
υποσχέσεις από την πλευρά τους για την ταχεία έναρξη των συνομιλιών,
κάτι που ήταν απολύτως δυνατό, δεδομένου ότι υπήρχε αρκετός χρόνος για
την ολοκλήρωση όλης της αναγκαίας προετοιμασίας.
Δεν μπορούν να καταγραφούν κάποια αποτελέσματα από την σχεδόν
δίμηνη εργασία της Μεικτής Επιτροπής. Από την ελληνική πλευρά τέθηκαν
προς συζήτηση θέματα σχετικά με τα ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης στις προηγούμενες διπλωματικές διαβουλεύσεις, αγνοώντας
την επιτευχθείσα συμφωνία για τα ζητήματα αυτά. Είναι αναγκαίο να υπογραμμισθεί ότι οι προηγούμενες διπλωματικές συνομιλίες διεξήχθησαν μετά
από πρόταση της ελληνικής πλευράς με το επιχείρημα ότι είναι ενοχλητικό
να συζητηθούν τα ευαίσθητα ζητήματα σε έναν ευρύ κύκλο, καθώς και ότι
οι εργασίες της Μεικτής Επιτροπής θα είναι αποτελεσματικότερες εάν εναρμονιστούν προηγουμένως οι θέσεις για τα εκκρεμή ζητήματα. Ωστόσο,
από την ίδια την ελληνική πλευρά τα αποτελέσματα αυτών των συνομιλιών
ακυρώθηκαν. Έτσι φθάσαμε στο σημείο η Μεικτή Επιτροπή να αρχίσει τις
εργασίες της χωρίς κάποιο πλαίσιο που θα καθοριζόταν με τις προαναφερόμενες επιστολές. Με τούτο και ιδιαίτερα με την αποστασιοποίηση των Ελλήνων από τις θέσεις που έγιναν ήδη αποδεκτές, δημιουργήθηκε μια κατάσταση την οποία θέλαμε να αποφύγουμε.91 Οι συνομιλίες χωρίς να υπάρχει
ανάγκη επιμηκύνονται και οι διαβουλεύσεις καθυστερούν.
Το ζήτημα της χρήσης της μακεδονικής γλώσσας στα δελτία διέλευσης:
Αποδεχόμενοι το ελληνικό αίτημα συμφωνήσαμε στη λύση που καταλήξαμε στις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις και η οποία είναι η ακόλουθη: «Το
κείμενο της μελλοντικής συμφωνίας για την επαναλειτουργία της μεθοριακής επικοινωνίας θα εμπεριέχει στο αντίστοιχο σημείο διάταξη ότι τα υποδείγματα των δελτίων διέλευσης θα επισυναφθούν ως συστατικό τμήμα της.
Τα επισυναπτόμενα υποδείγματα θα συνταχθούν στη σερβοκροατική, τη
μακεδονική και την ελληνική γλώσσα[»]. Αποδεχθήκαμε τη λύση αυτή μετά από πρόταση της ελληνικής πλευράς:

91. Οι συνομιλίες Ζούλι – Γεωργιάδη δεν ήταν δεσμευτικές για τις κυβερνήσεις
των δύο χωρών και ως εκ τούτου η ρύθμιση σχετικά με τη χρήση της σλαβομακεδονικής γλώσσας δεν είχε οριστικοποιηθεί.
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Ο πρεσβευτής Τσακαλώτος στις 5 Ιουλίου 1958 πρότεινε στον Διευθυντή της Γ΄ Διεύθυνσης του ΥΠΕΞ να επιλυθεί το πρόβλημα της γλώσσας με
τη σύνταξη των εγγράφων στην ελληνική, τη σερβοκροατική και τη μακεδονική γλώσσα.
Ο Αβέρωφ δήλωσε στον σύντροφο Κότσα Πόποβιτς στα Μπριόνι, τον
Ιούλιο του 1958, ότι βρήκαν λύση για τη γλώσσα.
Ο Διευθυντής της Πολιτικής Διεύθυνσης του ελληνικού ΥΠΕΞ Μάτσας είπε στον Μίλκοβιτς,92 στις 24 Σεπτεμβρίου 1958, ότι κατ’ αρχήν βρέθηκε αμοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτημα της γλώσσας, δηλαδή στο κείμενο της συμφωνίας να μην αναφέρονται οι γλώσσες, αλλά τα υποδείγματα να
επισυναφθούν στο κείμενο.
Ο Γενικός Γραμματέας του ελληνικού ΥΠΕΞ Οικονογούρας είπε στον
Μίλκοβιτς ότι δοθέντος πως το Σύνταγμά τους αναγνωρίζει μόνο την ελληνική, ενώ το δικό μας, πέραν της σερβοκροατικής και τη μακεδονική, και
προκειμένου να αποφευχθεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο η συζήτηση για την
έκδοση των εγγράφων σε μη ελληνική γλώσσα, στη συμφωνία μεθοριακής
επικοινωνίας θα υπάρξει διάταξη ότι επαφίεται στη Μεικτή Επιτροπή να
συμφωνήσει τον τρόπο έκδοσης των δελτίων διέλευσης. Οι συμπρόεδροι
της επιτροπής93 θα κάνουν χρήση των εξουσιοδοτήσεων και θα ανταλλάξουν απόρρητες επιστολές με τις οποίες θα αποφασιστεί σε ποιες γλώσσες
θα συνταχθούν τα δελτία διέλευσης.
Ο Τσακαλώτος, στις 17 Νοεμβρίου πρότεινε στον σύντροφο Λ. Ραντοβάνοβιτς να γίνει στη συμφωνία αναφορά ότι τα δελτία διέλευσης θα εκδοθούν βάσει του υποδείγματος που θα συντάξει η τεχνική επιτροπή και θα
εγκρίνει η Μεικτή Επιτροπή. Τα υποδείγματα αυτά θα συνταχθούν στη
σερβοκροατική, την ελληνική και τη μακεδονική γλώσσα, απόφαση που θα
κυρωθεί με την ανταλλαγή απόρρητων επιστολών.
Ουσιαστικά, μέχρι τότε δεν τέθηκε ζήτημα χρήσης της μακεδονικής
γλώσσας στα δελτία διέλευσης, τόσο στα δικά μας όσο και τα ελληνικά,
αλλά τέθηκε μόνο το ζήτημα του τρόπου επικύρωσής της. Ωστόσο, στην
πρώτη συνεδρίαση της Μεικτής Επιτροπής, στις 8 Δεκεμβρίου 1958, ο
Τσακαλώτος απέρριψε τις προηγούμενες λύσεις και πρότεινε τα δελτία ει92. Ο Μιλούτιν Μίλκοβιτς διετέλεσε πρεσβευτής της Γιουγκοσλαβίας στην Αθήνα
από τα μέσα του 1958 έως τα μέσα του 1961.
93. Ως συμπρόεδροι της Μεικτής Επιτροπής είχε οριστεί από ελληνικής πλευράς ο
Τσακαλώτος και από γιουγκοσλαβικής ο Ραντοβάνοβιτς.
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σόδου να συνταχθούν στη γαλλική γλώσσα. Στη δεύτερη συνεδρίαση πρότεινε τα δικά τους δελτία να συνταχθούν στην ελληνική και τη σερβοκροατική, ενώ τα δικά μας και στη μακεδονική ή οποιαδήποτε άλλη γιουγκοσλαβική γλώσσα και επιπρόσθετα τα υποδείγματα να μην επισυναφθούν στο
παράρτημα της συμφωνίας, ούτε να υπάρξει ανταλλαγή επιστολών επ’ αυτού, αλλά μέσω της αλληλογραφίας μεταξύ του ΥΠΕΞ και της Πρεσβείας
να ανταλλαγούν τα υποδείγματα των δελτίων. Απορρίψαμε την πρόταση,
καθώς δεν είναι αποδεκτή για μας και αποτελεί σημαντική απόκλιση από τις
προηγουμένως συμφωνηθείσες λύσεις.
Το ζήτημα του εύρους της μεθοριακής ζώνης: Συμφωνήθηκε στις διπλωματικές διαβουλεύσεις ότι η ζώνη θα περιλαμβάνει μία έκταση 5-10
χιλιομέτρων σε κάθε πλευρά (αυτό πιστοποιήθηκε και στο κείμενό μας, το
οποίο θα έπρεπε να επιδοθεί). Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για ελληνική πρόταση, που εμπεριέχεται και στο ίδιο το σχέδιο της συμφωνίας, το
οποίο αποδεχθήκαμε ικανοποιώντας το αίτημά τους. Σ’ αυτή τη βάση, άρχισε ένας διάλογος στην τεχνική επιτροπή για τη ζώνη και τα σημεία διέλευσης και στο πλαίσιο αυτό η ελληνική αντιπροσωπεία κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Όταν έπρεπε να καταλήξουμε [σε συμφωνία] για το
εύρος της ζώνης επί τη βάσει της ελληνικής πρότασης (ούτε η πρώτη εκδοχή δεν προέβλεπε μείωση της ζώνης κάτω από 5 χιλ.), ξαφνικά στα μέσα
Ιανουαρίου τ.ε. οι Έλληνες εξήλθαν με νέα πρόταση ώστε η ζώνη να περιοριστεί σε 1-3 χιλ. και στο 1/3 της μεθορίου, επιχειρηματολογώντας ότι πρόκειται για οριστική θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Απορρίψαμε ως μη
αποδεκτή την πρόταση αυτή, μολονότι η ελληνική πλευρά ως αντιστάθμισμα πρότεινε την μεθόριο μέχρι το Πολύκαστρο και την ένταξη της Φλώρινας και του Μοναστηρίου στη ζώνη (η ένταξη της Φλώρινας και του Μοναστηρίου δεν αποτελεί κανένα αντιστάθμισμα για την μείωση του ανατολικού τμήματος της ζώνης, επειδή πρόκειται για ένταξη των δύο μεγαλυτέρων πόλεων στη γιουγκοσλαβική και την ελληνική πλευρά) […]
[DAMSPS, PA, godina 1959, fascikla 33, dosije 28, signatura 35294]
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39.
Σημείωμα του διευθυντή της Γ΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών πρέσβη Ραντοβάνοβιτς για το ζήτημα της χρήσης της σλαβομακεδονικής γλώσσας στα δελτία εισόδου ελλήνων και
γιουγκοσλάβων πολιτών στο πλαίσιο της συμφωνίας μεθοριακής επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας.
Σημείωμα
για το ζήτημα της γλώσσας στα δελτία διέλευσης
1. Με την υπ’ αριθμ. 362 ρηματική διακοίνωση η ελληνική Πρεσβεία
ενημέρωσε το ΥΠΕΞ για το τηλεγράφημα που απέστειλε από την Αθήνα ο
Τσακαλώτος στον Κ. Πόποβιτς με το οποίο τον πληροφορεί ότι το «Βασιλικό Υπουργείο» συμφωνεί με τη διατύπωση που ο Κ. Πόποβιτς πρότεινε
στον Τσακαλώτο, στις 16 Φεβρουαρίου, καθώς και «με όλα τα σημεία στα
οποία συμφωνήσαμε κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης συνάντησης».
2. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 44141 από 16 Φεβρουαρίου 1959 Σημείωμα ο σύντροφος Κ. Πόποβιτς πρότεινε «στη Συμφωνία, μετά την παράγραφο που αναφέρει ότι τα δελτία διέλευσης θα συνταχθούν στις επίσημες
γλώσσες, θα αναγραφεί ότι οι δύο πλευρές θα ενημερώσουν η μια την άλλη
με ανταλλαγή επιστολών για το κείμενο των δελτίων διέλευσης».
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τον τρόπο
με τον οποίο θα γίνει αναφορά στο ζήτημα των δελτίων διέλευσης στα κείμενα της Συμφωνίας, αλλά από το ανωτέρω δεν προκύπτει συγκεκριμένα σε
ποιες γλώσσες θα συνταχθεί το κείμενο των δελτίων διέλευσης.
Η διατύπωση που έγινε προς το παρόν αποδεκτή και από τις δύο πλευρές επιτρέπει αυτή καθ’ αυτή δύο λύσεις, εάν δηλαδή οι προηγούμενες προτάσεις μας, τις οποίες οι Έλληνες αποδέχθηκαν, είναι δεσμευτικές ή όχι.
α) Εάν μας δεσμεύουν, αυτή η διατύπωση πρέπει να ερμηνευθεί ότι τα
ελληνικά δελτία διέλευσης θα συνταχθούν στην ελληνική και τη σερβοκρο-
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ατική, ενώ τα δικά μας στην ελληνική, τη σερβοκροατική και τη μακεδονική.
β) Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να ερμηνευθεί ότι η κάθε πλευρά
επαφίεται από μόνη της να επιλέξει τη γλώσσα στην οποία θα συνταχθούν
τα δελτία διέλευσής της. Στην περίπτωση αυτή το κείμενό μας θα μπορούσε
να συνταχθεί στην ελληνική και τη μακεδονική, ενώ το ελληνικό πιθανόν
θα συνταχθεί στην ελληνική και τη σερβοκροατική.
Με το ανωτέρω τόσο η μία όσο και η άλλη πλευρά θα εκπλήρωνε την
υποχρέωση [που απορρέει] από τη συμφωνία ότι οι άδειες διέλευσης θα
συνταχθούν στις επίσημες γλώσσες των συμβαλλομένων πλευρών.
4. Μέχρι την 9η ελληνική πρόταση (11 Δεκεμβρίου 1958) η φροντίδα
μας αφορούσε το ζήτημα της χρήσης της μακεδονικής γλώσσας στα κείμενα της συμφωνίας, δοθείσης της ελληνικής αντίδρασης για τη μη ρητή αναφορά της. Μέχρι την πρόταση αυτή, οι Έλληνες συμφωνούσαν τα δελτία
διέλευσης να είναι ταυτόσημα και στις τρεις γλώσσες. Αυτή στην πραγματικότητα ήταν η πρότασή τους, την οποία ως τελική υποχώρηση, την αποδεχθήκαμε.
Μετά την προαναφερόμενη πρόταση, οι Έλληνες εξήλθαν με την ιδέα
τα δικά τους δελτία διέλευσης να συνταχθούν σε δύο και τα δικά μας σε
τρεις γλώσσες.
Αυτή την ιδέα την αποδεχθήκαμε στην 4η πρόταση (16 Δεκεμβρίου
1958), την οποία υπέβαλε ο σύντροφος Κ. Πόποβιτς στον Τσακαλώτο, αλλά
με την επισήμανση ότι τα υποδείγματα των δελτίων διέλευσης επικυρωθούν
στο Παράρτημα και ότι και τα τρία σημεία της πρότασης είναι αλληλένδετα
μεταξύ τους.
Οι Έλληνες δεν αποδέχθηκαν την πρόταση αυτή εξ ολοκλήρου, αλλά
κατέθεσαν νέα πρόταση (τη 10η), με την οποία αποδέχονται τη λύση των
δύο και τριών γλωσσών, αλλά δεν αποδέχονται [την προσάρτηση των υποδειγμάτων] στο Παράρτημα, αλλά την απλή ανταλλαγή επιστολών, για τις
οποίες δεν θα γίνει αναφορά σε κανένα κείμενο της Συμφωνίας.
Μετά από αυτό ακολούθησε η 5η πρότασή μας (Κ. Πόποβιτς, 16 Φεβρουαρίου 1959) με την οποία έγινε αποδεκτή η ανταλλαγή επιστολών, με
την υποχρέωση αυτή [η ανταλλαγή επιστολών] να αναφέρεται ρητά στη
Συμφωνία. Ωστόσο, στην πρόταση αυτή δεν επαναλήφθηκε η διατύπωση
των δύο και τριών γλωσσών, αλλά μόνο η διατύπωση για τις επίσημες
γλώσσες των δύο χωρών.
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Ως εκ τούτου από νομικής πλευράς η πρότασή μας για δύο και τρεις
γλώσσες, η οποία θα συνδεόταν με το Παράρτημα, αποσύρθηκε, επειδή οι
Έλληνες δεν την αποδέχθηκαν εξ ολοκλήρου και ότι η τελευταία 5η πρότασή μας μπορεί να εξετασθεί υπό το πρίσμα ότι η κάθε πλευρά είναι ελεύθερη [να αποφασίσει] ποιες από τις επίσημες γλώσσες θα χρησιμοποιήσει στα
δελτία διέλευσής της.
5. Είναι πιθανόν οι Έλληνες να αντιδράσουν στην απόφασή μας να εκδώσουμε άδειες διέλευσης μόνο στην ελληνική και τη μακεδονική γλώσσα.
Δεν θα είχαν νομικά επιχειρήματα ούτε από την μέχρι τώρα πορεία των συνομιλιών ούτε με την 5η πρότασή μας την οποία αποδέχθηκαν. Αλλά οι νομικές πτυχές δεν έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη μέχρι τώρα συμπεριφορά τους.
Ως εκ τούτου, απομένει να εξετασθεί η πολιτική σκοπιμότητα μιας τέτοιας ερμηνείας από την πλευρά μας.
(Λ. Ραντοβάνοβιτς)
Γραφείο συντρόφου Κ. Πόποβιτς
Γραφείο συντρόφου Σ. Στεφάνοβιτς
Γραφείο συντρόφου Σ. Πρίτσα
Γραφείο συντρόφου Γ. Μπριλέι
Εκτελεστικό Συμβούλιο94 ΛΔΜ
Διευθύνσεις Γ΄ και Συντονισμού
Αρχείο
[DAMSPS, PA, godina 1958, fascikla 35, dosije 41, signatura 321194
(χωρίς ημερομηνία)]

94. Κυβέρνηση.
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40.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Μίλκοβιτς
για τη συνομιλία του με τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Τσακαλώτο και τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών Αβέρωφ για το ζήτημα της
ορκωμοσίας των σλαβόφωνων κατοίκων του χωριού Καρδιά.
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή :

Αθήνα

Ελήφθη:

Αρ.
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Αρχή επαφής:

Ημερ.:

14 Ιουλίου 1959

Τέλος επαφής:

14 Ιουλίου 1959, ώρα
07:00
14 Ιουλίου 1959, ώρα
11:30
14 Ιουλίου 1959, ώρα
13:00

Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Μόλις σήμερα συναντήθηκα με τον Αβέρωφ (βλ. σχετικό σας 418378).
Πριν από τη συνάντηση συνομίλησα με τον Τσακαλώτο. Ο Τσακαλώτος
δεν είχε διαβάσει την είδηση για την τελετή στο χωριό Καρδιά και, αφού
διερεύνησε [σχετικώς] μου είπε την επομένη ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με την τελετή, ότι διάφοροι πολιτικοί, προκειμένου να απαντήσουν στην Αντιπολίτευση οργάνωσαν τη συγκέντρωση, ότι συμμετείχε και
ο τοπικός Νομάρχης και ότι όλα αυτά ήταν ηλίθια και άχρηστα.
Πιθανόν ο Τσακαλώτος ενημέρωσε τον Αβέρωφ για τη συνομιλία μας
και ο Αβέρωφ μου τηλεφώνησε το Σάββατο,95 υπολογίζοντας ότι θα κλεί95. 11 Ιουλίου 1959.
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σουμε τηλεφωνικά τη συζήτηση. Καθώς του είπα τον λόγο για τον οποίο
θέλω να συνομιλήσω μαζί του, ο Αβέρωφ απάντησε ότι δεν πρέπει να αποδίδεται καμία σημασία, καθώς η κυβέρνηση δεν οργάνωσε την εκδήλωση
κλπ. Επέμεινα για την κατ’ ιδίαν συνομιλία και δέχθηκε να βρεθούμε τη
Δευτέρα.96
Ο Αβέρωφ αμέσως με ρώτησε εάν η άφιξή μου και η τοποθέτησή μου
αποτελεί διάβημα διαμαρτυρίας για τη χρήση μακεδονικής γλώσσας στην
επικράτεια της Ελλάδας. Του εξήγησα το σκοπό της επίσκεψής μου, σύμφωνα με το τηλεγράφημά σας, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για διάβημα διαμαρτυρίας αλλά για παρέμβαση προκειμένου να αποφευχθούν οι
δυσάρεστες επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις μας. (Δεν αναφέρθηκα άμεσα
για το εάν η παρέμβασή μου σημαίνει και αίτημα για ελεύθερη χρήση της
μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα, γιατί μετά την τοποθέτηση του Αβέρωφ διαισθάνθηκα ότι ετοιμάζεται να με επιπλήξει για επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις τους, αλλά η τοποθέτησή μου έγινε κατά τέτοιο τρόπο
ώστε φαινόταν πως δεν θεωρούμε δίκαιη τη δίωξη της μακεδονικής γλώσσας). Σύμφωνα με όσα εμπεριείχε το τηλεγράφημα, ανέφερα και την αρθρογραφία κάποιων εφημερίδων της Θεσσαλονίκης που διατυπώνουν τον
ισχυρισμό ότι η μακεδονική γλώσσα είναι γλώσσα χοιροβοσκών και αγελαδοβοσκών, ότι η αρθρογραφία κάποιων ελληνικών εφημερίδων προκαλεί
αντιδράσεις όχι μόνο στη Μακεδονία, αλλά και σε ολόκληρη τη Γιουγκοσλαβία.
Απαντώντας, ο Αβέρωφ μου είπε ότι λυπάται που ο Τύπος τους αρθρογραφεί με τον τρόπο αυτό, ο οποίος δεν συνάδει με τις αντιλήψεις και τις
επιθυμίες της ελληνικής κυβέρνησης. Εξήγησε την περίπτωση της Καρδιάς
με τον ακόλουθο τρόπο: Η εκδήλωση δεν οργανώθηκε από τις Αρχές αλλά
από κάποιους πολίτες – πολιτικούς, οι οποίο κάλεσαν και τους εκπροσώπους των Αρχών να παραστούν στην εκδήλωση. Το τι συζητήθηκε και
συμφωνήθηκε ο ίδιος, ο Αβέρωφ, το γνωρίζει μόνο από τις δύο εφημερίδες
που απλώς δημοσίευσαν την είδηση. Η κυβέρνηση, κατά τα λεγόμενα του
Αβέρωφ, δεν έχει καμία σχέση με την εκδήλωση, δεν μπορεί να επηρεάσει
το περιεχόμενο τέτοιων εκδηλώσεων, παρά να παρακαλέσει τον Τύπο, επί
του οποίου ασκεί επιρροή, ώστε εάν υπάρξει κάποια παρόμοια εκδήλωση
να μην γράψει τίποτα σχετικά, αλλά να γράφει θετικά για την περαιτέρω
96. 13 Ιουλίου 1959.
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ανάπτυξη των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Είπε ότι θα δραστηριοποιηθεί προκειμένου ο ελληνικός Τύπος στο μέλλον να μην προκαλεί και να
μην προσβάλει τα εθνικά αισθήματα των Μακεδόνων της ΛΔΜ. Αν στη
συγκεκριμένη περίπτωση ρωτούσαν τον ίδιο, συνέχισε ο Αβέρωφ, θα ήταν
κατά της εκδήλωσης στην Καρδιά, καθώς αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Υπήρξαν προσπάθειες να οργανωθεί εκδήλωση και στο χωριό του, το Μέτσοβο,
προκειμένου ο λαός να ορκιστεί ότι δεν θα ομιλεί στο μέλλον την κουτσοβλαχική γλώσσα. Ο ίδιος το αρνήθηκε, είπε στη συνέχεια ο Αβέρωφ, και η
εκδήλωση δεν έγινε, με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να συνομιλεί με
τους συγχωριανούς του στην κουτσοβλαχική. Κατά την άποψή του, εάν μερικές χιλιάδες άτομα ομιλούν κάποια διαφορετική γλώσσα, τούτο δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς είναι πολύ σημαντικότερη η χάραξη των συνόρων,
όπως συμβαίνει μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας, ότι η κατάσταση στα
σύνορα είναι καλή και ότι οι δύο κυβερνήσεις επιθυμούν να έχουν καλές
σχέσεις [...]
Μίλκοβιτς
[DAMSPS, PA, godina 1959, fascikla 33, dosije 26, signatura
418876/14 Ιουλίου 1959]
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41.
Σημείωμα της Γ΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών προς την κυβέρνηση της ΛΔΜ για τις απόψεις του έλληνα αντιπροέδρου Κανελλόπουλου για το ζήτημα των ορκωμοσιών των σλαβόφωνων κατοίκων τριών χωριών της Δυτικής Μακεδονίας.
[Υπουργείο Εξωτερικών]
Γ΄ Διεύθυνση
[αρ.πρωτ.] 425043

28 Σεπτεμβρίου 1959

Προς Εκτελεστικό Συμβούλιο97 της ΛΔΜ
Γραφείο συντρόφου Προέδρου
Σκόπια
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του έλληνα Αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου στη χώρα μας,98 σε αρκετά σημεία
των συνομιλιών εθίγησαν οι ενέργειες της ελληνικής πλευράς σχετικά με τις
ορκωμοσίες των κατοίκων των παραμεθόριων χωριών της Αιγαιακής Μακεδονίας ότι δεν θα χρησιμοποιούν πλέον τη μακεδονική γλώσσα. Ο Κανελλόπουλος με δική του πρωτοβουλία μίλησε για τα γεγονότα αυτά (στον
Πρόεδρο Τίτο, τον Αντιπρόεδρο Καρντέλι, τον Τοντόροβιτς99 και Μιτσούνοβιτς100), καθώς ο πρέσβης Τσακαλώτος τον προειδοποίησε ότι η ενέργεια
αυτή αντιμετώπισε την έντονη αντίδραση της γιουγκοσλαβικής ηγεσίας με
την οποία ο ίδιος τις ημέρες εκείνες βρισκόταν σε επαφή, και [τον ενημέ97. Κυβέρνηση.
98. Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Παναγιώτης Κανελλόπουλος επισκέφθηκε το Βελιγράδι στις 6-12 Σεπτεμβρίου 1959.
99. Ο Μίγιαλκο Τοντόροβιτς διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών.
100. Ο Μιτσούνοβιτς ήταν την εποχή εκείνη διευθυντής της Γ΄ διεύθυνσης του
γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών.
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ρωσε] για τις παρεμβάσεις της Πρεσβείας μας στην Αθήνα προς το ελληνικό ΥΠΕΞ (Κότσα Πόποβιτς-Τσακαλώτος, Μαρτίνοβιτς-Χειμαριός101).
Σε όλες τις επαφές ο Κανελλόπουλος καταδίκασε αυστηρά τις ενέργειες αυτές, με τις οποίες δήθεν η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε καμία σχέση και [δήλωσε] ότι είναι ενιαία [στην απόφασή της] να θέσει τέλος σε τέτοιου είδους προσπάθειες.
Ο Κανελλόπουλος είπε στον Μουτσούνοβιτς:
«… είπε ότι συζήτησε με τον Καραμανλή, στη συνέχεια με τον υπουργό Εσωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το φαινόμενο της ορκωμοσίας των
χωρικών στη Βόρεια Ελλάδα ότι στο μέλλον θα χρησιμοποιούν μόνο την
ελληνική γλώσσα. Ο Κανελλόπουλος ονομάζει αυτό το φαινόμενο ηλιθιότητες, που είναι αποτέλεσμα των ενεργειών μεμονωμένων φανατικών, ότι η
κυβέρνηση είναι ενιαία [στην απόφασή της] να θέσει τέλος. Ο Κανελλόπουλος δικαιολόγησε τον Χειμαριό (Διευθυντή του ελληνικού ΥΠΕΞ και
μέλος της συνοδείας του, ο οποίος στην παρέμβαση του πρέσβη μας [sic]102
στην Αθήνα απάντησε ότι πρόκειται για ελληνική εσωτερική υπόθεση) και
ουσιαστικά απέρριψε την παρέμβασή μας.
Ο Κανελλόπουλος είπε ότι οι συμφωνίες που υπογράφτηκαν στη διάρκεια της επίσκεψης του Κότσα Πόποβιτς103 θα κυρωθούν με Βασιλικό Διάταγμα (κάτι που θα έπρεπε να σηματοδοτήσει τις ειδικές προσπάθειες της
Ελλάδας για την ενεργοποίηση των συμφωνιών).
Σχολίασα θετικά την ανωτέρω τοποθέτηση. Για τις ενέργειες των
“ορκωμοσιών” είπα ότι αναμέναμε την ανάλογη στάση της ελληνικής κυβέρνησης…»
Ο Κανελλόπουλος στον σύντροφο Πρίτσα:
«… μόνος του άρχισε να μιλά για την κύρωση των συμφωνιών, για τις

101. Εκτός από τη συνομιλία του Μίλκοβιτς με τον Τσακαλώτο και τον Αβέρωφ, ο
επιτετραμμένος της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας στην Αθήνα Μαρτίνοβιτς προέβη σε
«φιλική παρέμβασή» προς τον επικεφαλής της Α΄ πολιτικής διεύθυνσης του υπουργείου
Εξωτερικών Κ. Χειμαριό, την οποία ο έλληνας διπλωμάτης απέρριψε ως ανάμιξη στις
εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.
102. Η παρέμβαση έγινε από τον επιτετραμμένο της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας
στην Αθήνα Μαρτίνοβιτς.
103. Η αναφορά σχετίζεται με τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν στη διάρκεια της
επίσκεψης του γιουγκοσλάβου υπουργού Εξωτερικών Κότσα Πόποβιτς στην Αθήνα,
τον Ιούνιο του 1959.
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δυσκολίες που δημιουργούνται στην ίδια την Ελλάδα για τις σχέσεις μας. Η
συμφωνία θα κυρωθεί. Εκπλήσσεται που ο Βενιζέλος δημιουργεί δυσκολίες. Σχετικά με τις ενέργειες στην ελληνική Μακεδονία κατά της μακεδονικής γλώσσας, ισχυρίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε καμία ανάμιξη. Κατανοούν ότι μπορούσαν να προκαλέσουν την αποδοκιμασία μας, ειδικά της κοινής μας γνώμης. Έλαβαν όλα τα μέτρα προκειμένου να σταματήσουν. Ζητά συγγνώμη που ο Πολιτικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ (ο οποίος
πριν την άφιξή μου καθόταν μαζί του στο γραφείο και αμέσως μετά, μαζί με
τον Γραμματέα της Πρεσβείας, αποσύρθηκαν και μας άφησαν μόνους) είπε
στον Επιτετραμμένο μας στην Αθήνα ότι πρόκειται για εσωτερική τους υπόθεση. Δεν γνώριζε τη θέση της κυβέρνησης ότι τυπικά πρόκειται για εσωτερική τους υπόθεση, αλλά πράγματι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν
εσωτερικά τα ζητήματα που σχετίζονται με χώρες με τις οποίες διατηρούν
τόσο καλές φιλικές σχέσεις και εργάζονται για την βελτίωσή τους. Μίλησε
γενικότερα για την ειλικρίνεια των προθέσεών τους και για τις εντυπώσεις
που αποκόμισε από τη χώρα μας. Τέλος, μου είπε ότι είναι ελεύθερος να
απευθυνθεί στον ίδιο προσωπικά, με λεγόμενη ιδιωτική επιστολή, αν διαπιστώσει την ύπαρξη οποιονδήποτε προβλημάτων τα οποία θα μπορούσαν να
διαταράξουν τις διμερείς σχέσεις…»
Θάνατος στον Φασισμό – Λευτεριά στον Λαό
Ο Τμηματάρχης
Τζιούρο Γιόβιτς
[DAMSPS, PA, godina 1959, fascikla 35, dosije 26, signatura
425043/28 Σεπτεμβρίου 1959]
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42.
Σημείωμα του γιουγκοσλάβου υπουργού Εξωτερικών Κότσα Πόποβιτς
για την κατ’ ιδίαν συνομιλία που είχε με τον έλληνα πρωθυπουργό Ευάγγελο Αβέρωφ για το Μακεδονικό Ζήτημα στα νησιά Μπριόνι.
[Υπουργείο Εξωτερικών]
Γραφείο Κότσα Πόποβιτς
Αρ.πρωτ. 418047
Βελιγράδι, 9 Ιουλίου 1960
Σημείωμα
για τη συνομιλία του υπουργού Εξωτερικών, Κότσα Πόποβιτς, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Ευάγγελο Αβέρωφ, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου στα Μπριόνι
Συζητήσαμε κατ’ ιδίαν. Η συνομιλία διήρκησε μία ώρα […]
Συζητούμε στη συνέχεια για το Μακεδονικό Ζήτημα. Αναπτύσσει τις
γνωστές ελληνικές απόψεις. Λέει ότι αυτή η θέση που λαμβάνουμε είναι
νέα γι’ αυτούς. Μιλά για την ευαισθησία της κοινής γνώμης τους στο ζήτημα αυτό, για τον κίνδυνο η άποψή μας να ταυτιστεί με τη βουλγαρική, ότι
είναι το μοναδικό ζήτημα στις σχέσεις μας που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις κλπ. Κατηγορηματικά αποστασιοποιείται από τις ορκωμοσίες και τα λοιπά, ισχυριζόμενος ότι είναι έργο «θερμόαιμων αξιωματούχων». Εξάλλου, η ελληνική κυβέρνηση δεν άσκησε καμία πίεση στο
τμήμα του πληθυσμού που εμείς ονομάζουμε μειονότητα, ούτε θα ασκήσει,
ότι είναι εσωτερικό ζήτημά τους, με μία λέξη παρακαλεί να μην οξύνουμε.
Αφού τον προειδοποίησα αρχικά για την απρέπεια του «Aide Mémoire»
που μας επέδωσαν και στη συνέχεια απέσυραν και [αφού] τόνισα την αντίφαση των βασικών θέσεών τους, καθώς τα μέτρα που λάμβαναν επί σειρά
ετών σε βάρος αυτού του πληθυσμού είναι η καλύτερη απόδειξη ότι πρό-
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κειται για μειονότητα, του είπα ότι και εμείς πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη
την κοινή γνώμη μας, η οποία θέτει σχετικά ερωτήματα.104 Δεν είναι προς
το συμφέρον μας ούτε έχουμε πρόθεση να οξύνουμε [τα πράγματα], ότι όλα
αυτά εξαρτώνται από την τοποθέτηση και τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης και των Αρχών. Μέχρι τώρα ήμασταν εντελώς προσεκτικοί και
μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε μπορούσαν να αποκτήσουν λανθασμένη εντύπωση για την πραγματική μας άποψη! Πιστεύω ότι με αμοιβαίες προσπάθειες, υπογραμμίζω το αμοιβαίες, μπορούμε να αποφύγουμε ώστε το
ζήτημα αυτό να οδηγήσει σε κάποια σοβαρή διένεξη.
Ο Αβέρωφ συμφωνεί ότι ουσιαστικά, δηλαδή στις βασικές αντιλήψεις,
διαφέρουμε, αλλά εκφράζει και ο ίδιος την πεποίθηση στο ίδιο πνεύμα.
Αναφέρουμε την οικονομική συνεργασία. Κριτικάρω την καθυστέρηση
και την έλλειψη ετοιμότητας από πλευράς τους. Λέει ότι δεν το γνώριζε και
ότι θα μεσολαβήσει.
Αναφέρω το ζήτημα των δελτίων διέλευσης. Ο Αβέρωφ λέει ότι ο πιθανότερος λόγος για τον περιορισμό τους είναι ο φόβος από τη μακεδονική
προπαγάνδα (υπήρχαν ήδη περιπτώσεις που κάποιοι ήλθαν και μιλούσαν
στους «Σλαβόφωνους» γιατί δεν ζητούν με πιο ενεργητικό τρόπο τα δικαιώματά τους, π.χ. σχολεία κλπ) αλλά αναγνωρίζει ότι αυτή η ελληνική θέση
δεν συνάδει με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις, δηλαδή ότι δεν είναι φυσιολογικό και ότι θα το διορθώσει.
Θέτω, χωρίς να πολυεπιμένω, και το ζήτημα της μεθοριακής ανταλλαγής προϊόντων. Ο Αβέρωφ αποδέχεται τη συζήτηση και λέει ότι είναι αναγκαίο να επιλυθεί, καθώς «χωρίς ανταλλαγή προϊόντων» χάνει το νόημά της
και η κίνηση ατόμων.
Τέλος, παρακαλεί να ανταποκριθούμε στο αίτημά τους σε ό,τι αφορά
τα φορτηγά, λόγω του ενδιαφέροντός τους, πριν από όλα, για την εξαγωγή
φρούτων. Του είπα ότι θα το κοιτάξω, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί κάτι να
γίνει. Οι άνθρωποι μας που ασχολούνται μ’ αυτό με διαβεβαίωσαν πως θα
104. Στις 27 Μαΐου 1960, ο εκπρόσωπος του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών Ντράγκο Κουντς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, αναφέρθηκε στη δίκη που διεξάγονταν την εποχή εκείνη σε βάρος Ελλήνων κομμουνιστών
στην Ελλάδα και για πρώτη φορά δημόσια έθεσε ζήτημα της αναγνώρισης «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα. Ο γενικός γραμματέας του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Παλαμάς επέδωσε στον γιουγκοσλάβο πρεσβευτή στην Αθήνα σχετικό
«Aide Mémoire».

166

ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΑΙ H ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

κάνουν ότι καλύτερο μπορούν. Δεν πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης,
αλλά για επιχειρηματική, που συνδέεται συνεπώς με συγκεκριμένους υλικούς υπολογισμούς και που πρέπει να καταλήξει όπως και οι υπόλοιπες επιχειρηματικές δράσεις.
Αυτή είναι η ουσία της συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου.
Στη διάρκεια της συνάντησης, της 3ης Ιουλίου, ο Αβέρωφ μου μίλησε
εκ νέου για το Βαλκανικό Σύμφωνο, [ενέργεια] από την οποία διαπιστώνεται ότι προσδίδουν μεγάλη σημασία στο ζήτημα αυτό. Φαίνεται ότι δεν αντιλήφθηκε την επιχειρηματολογία μου και φοβούμενος ότι ερμηνεύσαμε
ενδεχομένως πως θέτουν το ζήτημα με εντολή της Δύσης, με διαβεβαίωσε
εκ νέου ότι δεν πρόκειται για τίποτε άλλο, από το να μη δημιουργήσουμε
συγκεκριμένη αρνητική αίσθηση στη Δύση για την πολιτική μας.
Του επανέλαβα ότι δεν θεωρώ σωστή μια τέτοια προσέγγιση των προβλημάτων. Κάθε πολιτική αξίζει τόσο όσο είναι συνεπής και [ασκείται] από
άποψη αρχών και όχι πόσο θέλει να προκαλέσει ή να αποφύγει συγκεκριμένα περιστασιακά αποτελέσματα κλπ. Αυτό ειδικά επιβεβαιώνει η πολιτική
των Μεγάλων Δυνάμεων, ειδικά των ΗΠΑ. Εάν τρέχουμε αδιάκοπα για
αποτελέσματα, είναι αναπόφευκτο να αστοχήσουμε και σ’ αυτά [τα αποτελέσματα], ακριβώς λόγω της έλλειψης μακρόχρονου σχεδιασμού κλπ.
Ο Αβέρωφ μου αναφέρει και την περίπτωση μιας φράσης στην «Πολίτικα» όπου αναφέρεται περίπου ότι «σε ό,τι αφορά τα εκκρεμή ελληνογιουγκοσλαβικά προβλήματα θα επιλυθούν σε συμφωνία με τους διεθνείς κανονισμούς». Αυτό δήθεν δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της εδώ παρουσίας
τους. Τρεις ελληνικές εφημερίδες ερμήνευσαν τη φράση ότι σαφώς και για
μία ακόμη φορά παραπέμπει στο Μακεδονικό Ζήτημα. Ευτυχώς, συνεχίζει
ο Αβέρωφ, το ζήτημα τακτοποιήθηκε καθώς η γιουγκοσλαβική Πρεσβεία
στην Αθήνα προέβη σε σαφή διάψευση ότι «κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στα Μπριόνι αυτό το θέμα ούτε προβλεπόταν να θιγεί ούτε και αναφέρθηκε». Του είπα ότι δεν γνωρίζω τίποτα και υποθέτω ότι η δήθεν δήλωση της Πρεσβείας μας είναι απόκρυφη, καθώς κανείς από εμάς εδώ δεν
γνωρίζει τίποτε επ’ αυτού. (Ο Αβέρωφ με κοιτάζει έκπληκτος, σίγουρα θεωρώντας ότι εμείς προωθήσαμε την παράγραφο στην «Πολίτικα» και δώσαμε στην Αθήνα εντολή για διάψευση).
Κότσα Πόποβιτς
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Κοιν:

Γραφείο Προέδρου Δημοκρατίας
Γραφείο συντρόφου Καρντέλι
Γραφείο συντρόφου Ράνκοβιτς
Γραφείο συντρόφου Στεφάνοβιτς
Γραφείο συντρόφου Μπριλέι
Γραφείο συντρόφου Ζετς
Σύντροφο Ντ. Κουντς
Δ΄ Διεύθυνση
Πρεσβεία Αθηνών
Απόρρητο αρχείο

[DAMSPS, PA, godina 1960, fascikla 32, dosije 6, signatura 418047, 9
Ιουλίου 1960]
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43.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Μίλκοβιτς
για το περιεχόμενο μνημονίου που του επέδωσε ο γενικός γραμματέας
του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Παλαμάς για το Μακεδονικό
Ζήτημα.
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή
:
Αρ.
Ημερ.:

Αθήνα

Ελήφθη:

168
14 Σεπτεμβρίου 1960

Αρχή επαφής:
Τέλος επαφής:

14 Σεπτεμβρίου
1960, ώρα 14:00
16 Σεπτεμβρίου
1960, ώρα 10:45

Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Επισκέφθηκα τον Παλαμά105 και συζήτησα μαζί του σειρά θεμάτων.
[…] Στο μεγαλύτερο μέρος της συζήτησής μας θίξαμε το Μακεδονικό Ζήτημα. Ο Παλαμάς μου επέδωσε «Aide mémoire», το οποίο αποστέλλω αεροπορικώς, για κάποιες ενέργειες από την πλευρά μας που ανησυχούν τους
Έλληνες. Τόνισε ότι δεν πρόκειται για διάβημα από την πλευρά τους, αλλά
για επιθυμία να αποφεύγονται στο μέλλον τέτοιες ενέργειες, προκειμένου
να βελτιωθεί η κατάσταση στα σύνορα και η συμφωνία μεθοριακής επικοινωνίας να είναι όσο το δυνατόν χρησιμότερη και για τις δύο χώρες.
Από την προφορική τοποθέτηση του Παλαμά, που έγινε μετά την επί-

105. Ο Ιωάννης Παλαμάς ήταν την εποχή εκείνη γενικός γραμματέας του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.
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δοση του “Aide mémoire”, είναι χαρακτηριστικά τα ακόλουθα:
α) Μου έδωσε έμμεσα δίκαιο ότι ένα τμήμα του πληθυσμού της Βόρειας Ελλάδας ομιλεί μια γλώσσα «η οποία μοιάζει με τη μακεδονική».
β) Ότι όλα τα άτομα «που δεν ομιλούν ελληνική» [είναι] έλληνες πολίτες που ανήκουν στην ελληνική κοινότητα, ότι σε πολλές περιπτώσεις απέδειξαν ότι είναι Έλληνες και ότι επιθυμούν να παραμείνουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
γ) Ότι αρμόδιοι αξιωματούχοι στα Σκόπια έχουν εδαφικές διεκδικήσεις
σε βάρος της Ελλάδας.
δ) Ότι στο Βελιγράδι και τα Σκόπια χρησιμοποιείται η έκφραση «Αιγαιακή Μακεδονία», η οποία προκαλεί άμεσα την πλέον αρνητική αντίδραση όλων των ελληνικών κύκλων. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Παλαμά,
αυτή η έκφραση συνδέεται με εδαφικές διεκδικήσεις. Εξάλλου, στην Ελλάδα δεν υφίσταται τέτοια έκφραση ούτε έχει κάποια πολιτική, ιστορική ή
γεωγραφική σημασία. Παρακαλεί, προς το συμφέρον των καλών σχέσεων,
να σταματήσει η χρήση αυτής της έκφρασης.
ε) Θεωρεί ότι η ομοσπονδιακή μας κυβέρνηση ενδιαφέρεται περισσότερο για το Μακεδονικό Ζήτημα, εξαιτίας της αυξανόμενης δραστηριότητας της Βουλγαρίας στο ζήτημα αυτό (έτσι τους πληροφορεί Νικολαρεΐζης106 από το Βελιγράδι – σημείωση του συντάκτη) και θα μπορούσαν να
κατανοήσουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον μας, αλλά, και τούτο ο Παλαμάς
το υπογράμμισε ιδιαίτερα, αυτό δεν πρέπει να γίνει σε βάρος της ελληνογιουγκοσλαβικής φιλίας.
Τέλος, ο Παλαμάς με ρώτησε εάν αληθεύει ότι στα Σκόπια θα πραγματοποιηθεί σύντομα συνέδριο του κόμματος. (Πιθανότατα εννοούσε το Συνέδριο της Σοσιαλιστικής Ένωσης – δική μας παρατήρηση). Είπε πως άκουσε ότι στο συνέδριο αυτό θα τεθεί εκ νέου το Μακεδονικό Ζήτημα και
φοβάται ότι τούτο θα αποτελέσει αφορμή για έντονες συζητήσεις μέσω του
Τύπου, οι οποίες δεν θα ωφελήσουν σε τίποτα.
Σε ό,τι αφορά το «Aide mémoire» θεωρώ ότι αποτελεί ελληνική προσπάθεια ώστε από την άμυνα να περάσουν στην επίθεση (αυτό εξάλλου
αποτελεί εσωτερική απόφαση του ελληνικού ΥΠΕΞ). Στο «Aide mémoire»
υπάρχουν μερικά σημεία για τα οποία οι Έλληνες έχουν ήδη παρέμβει (ο
106. Ο Δημήτριος Νικολαρεΐζης διετέλεσε πρεσβευτής της Ελλάδας στο Βελιγράδι
από τις αρχές του 1960 έως τα τέλη του 1964.
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ανάγλυφος γεωγραφικός χάρτης της Μακεδονίας, η συγγραφή της «Εθνικής
Ιστορίας της Μακεδονίας», ενώ κάποια άλλα σημεία τίθενται για πρώτη
φορά (εφαρμογή της συμφωνίας μεθοριακής επικοινωνίας, τουριστικά φυλλάδια).
Σχετικά με το «Aide mémoire» απάντησα στον Παλαμά ότι είμαι πεπεισμένος ότι τα αρμόδια όργανά τους, όπως και μέχρι τώρα σε αρκετές
περιπτώσεις είτε μεγέθυναν είτε λανθασμένα ερμήνευαν τις συνομιλίες που
διεξάγονταν μεταξύ των δικών μας και των δικών τους πολιτών και ότι η
Κυβέρνησή μας προσπαθεί για την καλύτερη εφαρμογή της Συμφωνίας μεθοριακής επικοινωνίας. Διατήρησα το δικαίωμα να μελετήσω το «Aide
mémoire» και να συγκεντρώσω τις απαραίτητες πληροφορίες και να του
απαντήσω.
Συλλέξτε την επιχειρηματολογία για τις ελληνικές παρατηρήσεις ώστε
να απαντήσω στον Παλαμά. Παρακαλώ επίσης να συγκεντρώσετε και αποστείλετε στοιχεία για τις παραβιάσεις από την ελληνική πλευρά της Συμφωνίας μεθοριακής επικοινωνίας, οι οποίες σίγουρα υπάρχουν.
Αναμένω την απάντησή σας.
Μίλκοβιτς
[DAMSPS, PA, godina 1960, fascikla 31, dosije 1, signatura 424145]
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44.
Σημείωμα του γιουγκοσλάβου βοηθού υπουργού Εξωτερικών Βεϊβόντα
για την συνομιλία με τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Νικολαρεΐζη
για την ομιλία του προέδρου της ΛΔΜ Λάζαρ Κολισέφσκι στο συνέδριο
της Σοσιαλιστικής Συμμαχίας στα Σκόπια.
Υπουργείο Εξωτερικών
Γραφείο σ. Ίβο Βεϊβόντα
[αρ.πρωτ.] 417458

Βελιγράδι, 20 Οκτωβρίου 1960

Σημείωμα
για τη συνομιλία με την Έλληνα πρεσβευτή Δημήτριο Νικολαρεΐζη, στις 10
Οκτωβρίου 1960
Ήλθε για εθιμοτυπική επίσκεψη.
1. Μετά από μισή ώρα συνομιλίας αναφέρθηκε, ως εν παρόδω, ότι «εκείνοι» στην Αθήνα είναι οργισμένοι από την ομιλία Κολισέφσκι.107 Είπε
ότι μέσω της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας ζήτησε να επισκεφθεί τον Κολισέφσκι στα Σκόπια, αλλά δεν έλαβε απάντηση. Θεωρώ ότι η επίσκεψή του θα
ήταν χρήσιμη. Θέλει να συζητήσει ανοικτά και προσωπικά με τον Κολισέφσκι για όλα αυτά τα προβλήματα και να τον γνωρίσει.
Ο ίδιος προσωπικά θεωρεί ότι το κεντρικό ζήτημα για μας δεν είναι η
Ελλάδα, αλλά η Βουλγαρία και ότι η αρθρογραφία του Τύπου του Βελιγραδίου είναι σχετικά ήπια σε σχέση μ’ αυτούς [τους Έλληνες]. Ο Νικολαρεΐζης επιχείρησε να μειώσει τη σημασία όλου του πράγματος, αποστασιοποιήθηκε από «αυτούς» στην Αθήνα και έθεσε το ζήτημα εντελώς περιστα107. Στις 5 Οκτωβρίου 1960 άρχισε στα Σκόπια το Συνέδριο της «Σοσιαλιστικής
Ένωσης Εργαζόμενου Λαού της ΛΔΜ» στο οποίο ο Πρόεδρος της ΛΔΜ Λάζαρ Κολισέφσκι, παρουσία του Αντιπροέδρου Έντουαρντ Καρντέλι έθεσε ζήτημα «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
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σιακά. Ήταν φανερό ότι δεν είναι ενημερωμένος και δεν πληροφορήθηκε με
λεπτομέρειες την αντίδραση των Αθηνών.108
Σύμφωνα με όσα συμφωνήσαμε, δεν επεισήλθα σε συζήτηση μαζί του
ούτε ο ίδιος ζήτησε κάποιες εξηγήσεις […]
Ίβο Βεϊβόντα
[DAMSPS, PA, godina 1960, fascikla 31, dosije 24, signatura
427458/20 Οκτωβρίου 1960]

108. Η εκτίμηση του γιουγκοσλάβου διπλωμάτη ότι ο έλληνας πρεσβευτής δεν είχε ενημερωθεί για την αντίδραση των Αθηνών ήταν ακριβής, καθώς η Αθήνα αντέδρασε με σφοδρότητα στην ομιλία Κολισέφσκι.
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45.
Σημείωμα του συμβούλου στη Διεύθυνση για την προστασία της γιουγκοσλαβικής περιουσίας στο Εξωτερικό, Αλεξάνταρ Στογιάνοβιτς, για
τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν όσοι πρόσφυγες του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου θεωρούν ότι πλήττονται από την εφαρμογή
του ελληνικού Νομοθετικού Διατάγματος 3958/1959 για τις εγκαταλελειμμένες περιουσίες.
Σημείωμα
του Αλεξάνταρ Στογιάνοβιτς, Συμβούλου στη Διεύθυνση για την προστασία
της γιουγκοσλαβικής περιουσίας στο Εξωτερικό, σχετικά με την εφαρμογή
του ελληνικού Νομοθετικού Διατάγματος 3958/1959
Η ελληνική κυβέρνηση το 1953 υιοθέτησε το Νομοθετικό Διάταγμα
2536/1953, με το οποίο (άρθρο 6) δημεύεται ως εγκαταλελειμμένη η ακίνητη
περιουσία των ατόμων που εγκατέλειψαν την ελληνική επικράτεια χωρίς άδεια ή διαβατήριο. Αυτή η διάταξη εφαρμοζόταν μόνο στην περίπτωση των
αγροτικών εκτάσεων και εάν οι ίδιες βρίσκονταν στους παραμεθόριους νομούς. Η περιουσία περνούσε στην κατοχή του Δημοσίου χωρίς αποζημίωση
στο βαθμό που ο ιδιοκτήτης της δεν επέστρεφε στη χώρα εντός τριών ετών.
Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η συγκεκριμένη διάταξη υιοθετήθηκε
προκειμένου να δημευθεί η περιουσία των ατόμων που διέφυγαν από την Ελλάδα στη διάρκεια και μετά τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου, ανεξάρτητα εάν
έχουν ή όχι κατηγορηθεί και καταδικαστεί για κάποια ποινικά αδικήματα.
Με αφορμή κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, για την οποία υπήρξε δικαστική προσφυγή, το Συμβούλιο της Επικρατείας κήρυξε αντισυνταγματική την ανωτέρω διάταξη.109 Για τον λόγο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση υιο-

109. Πρόκειται για την υπ’ αριθμ. 1636/1956 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
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θέτησε, την 1η Ιουλίου 1959, νέο Νομοθετικό Διάταγμα, το υπ’ αριθμ.
3958/1959.110 Βάσει του συγκεκριμένου νομοθετικού διατάγματος η εν λόγω περιουσία δημεύεται χωρίς αποζημίωση, στο βαθμό που ο ιδιοκτήτης
της την εγκατέλειψε στο διάστημα των πέντε ετών από την έναρξη ισχύος
του Διατάγματος, ή εάν δεν τη διαχειρίζεται κάποιος συνδικαιούχος.
Ωστόσο, εάν ο ιδιοκτήτης της προαναφερόμενης περιουσίας ζήτησε από
το Δημόσιο την επιστροφή της κατασχεθείσης περιουσίας στο διάστημα των
τριών ετών από την ημερομηνία κατάσχεσής της από την πλευρά των αρμοδίων οργάνων, ο Υπουργός Γεωργίας με απόφασή του διατάσσει την επιστροφή της. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί εντός έξι μηνών από την κατάθεση
της αίτησης. Στο βαθμό που δεν υπάρξει κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα
απόφαση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταφύγει στα δικαστήρια.
Δεδομένου ότι η μετάφραση του Νομοθετικού Διατάγματος 3958/1959
που λάβαμε δεν είναι αρκετά σαφής, κατά τη διάρκεια της παραμονής μου
στη Θεσσαλονίκη, ως μέλος της γιουγκοσλαβικής αντιπροσωπείας στην 4η
τεχνική επιτροπή, παρακάλεσα τον δικηγόρο του Γενικού Προξενείου μας,
Δημήτριο Μαραγκό, να συζητήσουμε για τον νόμο και να μου εξηγήσει με
λεπτομέρειες τη διαδικασία επιστροφής. Η συνάντηση έγινε στο Γενικό
Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, στις 22 Νοεμβρίου 1960.
Ο δικηγόρος Μαραγκός μου εξήγησε το νόημα του νέου Νομοθετικού
Διατάγματος που προανέφερα.
Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του συγκεκριμένου Νομοθετικού Διατάγματος πρέπει:
1. Οι ιδιοκτήτες, που ζουν στο εξωτερικό, να εξουσιοδοτήσουν κάποιο
άτομο στην Ελλάδα και να το εφοδιάσουν με έγκυρα πληρεξούσια προκειμένου να τους εκπροσωπούν και να καταθέτουν αιτήσεις για την επιστροφή
των περιουσιών.
2. Μαζί με το πληρεξούσιο οι ιδιοκτήτες πρέπει να καταθέσουν και τις
ακόλουθες εξηγήσεις:
α. με ποιον τρόπο απέκτησαν την περιουσία που τους αφαιρέθηκε (αγορά, κληρονομιά, δωρεά κλπ).
β. να περιγράψουν με ακρίβεια το μέρος που βρίσκεται και από τι απο110. Πρόκειται για το «Νομοθετικόν Διάταγμαν υπ’ αριθμ. 3958: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων των κλήρων διατάξεων
της Επικοικιστικής Νομοθεσίας, κυρώσεως πράξεών τινων του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων», ΦΕΚ 133/2 Ιουλίου 1959.
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τελείται, και
γ. να καταθέσουν αποδείξεις για την κυριότητα (ταπού, συμβολαιογραφικές πράξεις κλπ). Ωστόσο, στο βαθμό που αυτές οι αποδείξεις δεν
υφίστανται, το εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να τις αποκτήσει από τις
αρμόδιες ελληνικές αρχές (κτηματολογικά γραφεία).
3. Θα ήταν σκόπιμο οι αιτήσεις για την επιστροφή ή την αποζημίωση
να κατατεθούν εντός τριετίας από την ημερομηνία ψήφισης του νομοθετικού διατάγματος, ήτοι μέχρι τα τέλη Ιουνίου 1961.111
4. Το νομοθετικό διάταγμα δεν αφορά την περιουσία των προσώπων
που καταδικάστηκαν από τακτικές δικαστικές αποφάσεις για την δήμευση
περιουσιών.
5. Εξ’ ίσου δεν αφορά ούτε την ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στις
πόλεις.
6. Αφορά όλα τα πρόσωπα που έφυγαν από την Ελλάδα χωρίς άδεια
και διαβατήρια, ανεξάρτητα εάν απέκτησαν την υπηκοότητα των χωρών
που έχουν σήμερα εγκατασταθεί, ή διατήρησαν την ελληνική ιθαγένειά
τους.
Δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός πρώην ελλήνων υπηκόων ζει
στην επικράτειά μας, θα ήταν χρήσιμο οι ίδιοι να πληροφορηθούν τα ανωτέρω και στο βαθμό που τους αφορά το νέο Νομοθετικό Διάταγμα είναι
αναγκαία [η κατάθεση] αιτήσεων, δηλαδή, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα
με στόχο την επιστροφή της περιουσίας.
Η Διεύθυνση, με το υπ’ αριθμ. 25-4096/1 από 21 Νοεμβρίου 1960 έγγραφο παρακάλεσε το Προξενικό Τμήμα να συγκαλέσει σύσκεψη των ενδιαφερόμενων Υπουργείων, στην οποία θα εξεταζόταν λεπτομερώς το ζήτημα και θα λαμβάνονταν οι σχετικές αποφάσεις για τον τρόπο ενημέρωσης
των ενδιαφερομένων, ποια άτομα θα καταθέσουν αιτήσεις, μέσω ποιου κλπ.
Θάνατος στον Φασισμό – Λευτεριά στον Λαό
Βελιγράδι, 2 Δεκεμβρίου 1960

Ο Σύμβουλος
Αλεξάνταρ Στογιάνοβιτς

[DAMSPS, PA, godina 1960, fascikla 31, dosije 4, signatura 431947/2
Δεκεμβρίου 1960]
111. Η τριετία συμπληρωνόταν το 1962.
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46.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Μίλκοβιτς
για τη συνομιλία με τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Αβέρωφ για το Μακεδονικό Ζήτημα με αφορμή την έκθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχετικά με τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή :

Αθήνα

Ελήφθη:

Αρ.
Ημερ.:

76
7 Απριλίου 1961

Αρχή επαφής:
Τέλος επαφής:

8 Απριλίου 1961, ώρα
15:00
Με ταχυδρόμο
8 Απριλίου 1961, ώρα
17:45

Προς το Υπουργείο Εξωτερικών
Συνομιλία με τον Αβέρωφ:
Με δέχθηκε μόλις χθες – Πέμπτη. Αφορμή για τη συνομιλία ήταν το
άρθρο που δημοσιεύθηκε στο «Έθνος» και στο οποίο, μεταξύ άλλων, εκφράζεται η καχυποψία για την ειλικρίνεια της ελληνογιουγκοσλαβικής φιλίας. Ανέφερε το απόσπασμα από την έκθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.112 Η αντίδραση του Αβέρωφ ήταν η αναμενόμενη: Γιατί είναι αναγκαία
η δημόσια αναφορά μιας διένεξης για ένα ζήτημα το οποίο είναι γνωστό,
ιδιαίτερα δε όταν έχει συμφωνηθεί να μην υπάρχει δημόσια συζήτηση για
τη διένεξη αυτή. Στη συνέχεια ζήτησε να του ξαναδιαβάσω το απόσπασμα
της έκθεσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, κάτι που έπραξα και ακολούθως εξέθεσα τις απόψεις μας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ... έγγραφό σας.

112. Στην έκθεση πεπραγμένων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γιουγκοσλαβίας υπήρχε αναφορά ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη «μακεδονικής» μειονότητας στο έδαφός της.
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Ο Αβέρωφ επέμενε ότι αυτή η ενέργεια αντίκειται σε όσα έχουν συμφωνηθεί με τον υπουργό Πόποβιτς και με ρώτησε που βρίσκεται ο υπουργός μας. Θα προσπαθήσει να τον συναντήσει στη Νέα Υόρκη και να συζητήσει μαζί του για τα ανωτέρω.
Στη συνέχεια της συνομιλίας ο Αβέρωφ εξέφρασε τις ακόλουθες απόψεις:
1. Το μ’ αυτό τον τρόπο διατυπωμένο κείμενο της έκθεσης δεν θα χρησιμεύσει ούτε στη μία ούτε την άλλη πλευρά, αλλά σε κάποια τρίτη (εννοούσε τη Βουλγαρία),
2. Εάν το ανωτέρω κείμενο περιέλθει στον ελληνικό Τύπο, η κυβέρνηση, ειδικά σε ό,τι αφορά τον αντιπολιτευόμενο Τύπο, δεν θα είναι σε θέση
να παρεμποδίσει τη δημοσίευση απαντήσεων και σχολίων και θα αναγκασθεί και η ίδια να απαντήσει. Η απάντησή της θα στηριχθεί στη διαπίστωση
της έκθεσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ότι δεν αναγνωρίζεται η ύπαρξη της μακεδονικής εθνικής μειονότητας. Συμφώνησα μαζί του ότι ενδεχόμενη πολεμική στον Τύπο δεν θα χρησιμεύσει στην ελληνογιουγκοσλαβική
φιλία, αλλά επέμεινε στην άποψή του ότι η πολεμική που μπορεί να ακολουθήσει δεν θα είναι παρά το αποτέλεσμα της έκθεσης, δηλαδή ότι η ευθύνη για την πολεμική δεν μπορεί να αποδοθεί στην ελληνική πλευρά. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί την πολεμική, αλλά, εάν υπάρξει, δεν
θα κατορθώσει να την αποφύγει.
3. Η έκθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης οδηγεί την κυβέρνηση σε
δύσκολη θέση ενώπιον της Αντιπολίτευσης, επειδή η κυβέρνηση, ούτως ή
άλλως, έχει κατηγορηθεί για μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Γιουγκοσλαβία
(μεθοριακή επικοινωνία κλπ). Η Αντιπολίτευση θα βρει στην έκθεση την
επιβεβαίωση των κατηγοριών της, επειδή οι ίδιες οι κυβερνητικές υπαναχωρήσεις οδήγησαν στην αύξηση των γιουγκοσλαβικών αιτημάτων, ότι οι
Γιουγκοσλάβοι θέτουν σήμερα αιτήματα τα οποία δεν έθεταν όταν στην
Ελλάδα κυβερνούσαν άλλες κυβερνήσεις.
4. Το απόσπασμα της έκθεσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης, ακόμη και
ανεξάρτητα από τις επιθυμίες της κυβέρνησης των Σκοπίων, μπορεί να ωθήσει κάποιους ανθρώπους στη ΛΔΜ που δεν αγαπούν την Ελλάδα (εννοούσε τους πρόσφυγες) στο να θέσουν και κάποια άλλα αιτήματα. Κατά την
άποψη του Αβέρωφ, η διατύπωση δικαιώνει την μέχρι τώρα δράση τέτοιων
ανθρώπων.
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Σε όλες τις μετέπειτα εξηγήσεις μου – πάντα στο πνεύμα του ανωτέρω
σχετικού σας για αναφορά στις αντιλήψεις μας για τις εθνικές μειονότητες
και το καθεστώς τους στη Γιουγκοσλαβία – ο Αβέρωφ επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι μια τέτοια διατύπωση στην έκθεση της κυβέρνησης δεν είναι
χρήσιμη, ότι υποδαυλίζει τη δημόσια πολεμική και ότι αντίκειται στη συμφωνία μεταξύ του ιδίου και του υπουργού Πόποβιτς.
Ο Αβέρωφ, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, επαναλάμβανε τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε και προηγουμένως στις συνομιλίες, (η Γιουγκοσλαβία δεν μπορεί για την προστασία της μακεδονικής εθνικής μειονότητας στην Ελλάδα να επικαλείται ούτε μία διεθνή σύμβαση, ότι η μειονότητα δεν υφίσταται, ότι υπάρχουν μόνο σαράντα χιλιάδες περίπου άτομα
που ομιλούν μία γλώσσα παρόμοια με τη μακεδονική, ότι θα μπορούσε να
δείξει ακόμη και κατανόηση εάν το ζήτημα ετίθετο στην περίπτωση που ο
αριθμός των ατόμων που ομιλούσαν τη μακεδονική γλώσσα ήταν μεγαλύτερος, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο, επειδή εάν
αναγνωρισθεί η μακεδονική γλώσσα και ιδρυθούν μακεδονικά σχολεία παρόμοιες απαιτήσεις θα έθεταν και εκείνοι που ομιλούν την αλβανική και τη
βλαχική και τέτοιοι υπάρχουν πολύ περισσότεροι στην Ελλάδα από εκείνους που ομιλούν τη μακεδονική κλπ).
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αβέρωφ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας
είπε ότι η Γιουγκοσλαβία δεν αναφέρεται καθόλου στην ελληνική εθνική
μειονότητα και τα ελληνικά σχολεία. Στο ερώτημά μου που υπάρχουν Έλληνες στη Γιουγκοσλαβία δεν απάντησε.113
Είπε ότι δεν είναι απαραίτητο να μνημονεύω τις «ορκωμοσίες» επειδή
δεν έγιναν με επιθυμία της κυβέρνησης και οι ίδιες σταμάτησαν αμέσως
μετά την παρέμβασή μας. Με προκάλεσε να του αναφέρω κάποια περίπτωση ορκωμοσίας μετά τον Αύγουστο του 1959.
Θέλησε να διαμαρτυρηθεί για την ανθελληνική δραστηριότητα στη
ΛΔΜ, κάλεσε τον Καμπιώτη114 τηλεφωνικά να του φέρει τον σχετικό φάκελο, αλλά, επειδή ο Καμπιώτης του απάντησε ότι ο φάκελος βρίσκεται στον
113. Σύμφωνα με έκθεση του αρμοδίου τμήματος του γιουγκοσλαβικού υπουργείου εξωτερικών για την Ελλάδα «η επίσημη άποψη της ΛΔΜ είναι ότι σ' αυτούς δεν
υφίσταται ελληνική μειονότητα, ήτοι ότι τα υπολείμματά της μετοίκησαν κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο».
114. Ο Καμπιώτης ήταν διευθυντής της Α΄ διεύθυνσης του ελληνικού υπουργείου
Εξωτερικών.
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Καραμανλή, έδωσε εντολή στον Χειμαριό, όταν ο φάκελος επιστρέψει από
τον Καραμανλή, να μου γνωστοποιήσει το περιεχόμενό του. Είπε ότι η
βουλγαρική προπαγάνδα για το Μακεδονικό Ζήτημα στην Αμερική ενισχύεται (δημιουργία ανεξάρτητης Μακεδονίας) και ότι για αυτή την ανθελληνική δραστηριότητα θα συνομιλήσει με τον Κένεντυ και τον Rusk115 κατά
την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Συμπλήρωσε ότι αυτή η βουλγαρική
δραστηριότητα στοχεύει τόσο στην απόσχιση της Θεσσαλονίκης και της
γύρω περιοχής όσο και της ΛΔΜ από τη Γιουγκοσλαβία. (Δεν γνωρίζω πόσο σοβαρά λαμβάνει υπόψη του ο Αβέρωφ αυτή τη βουλγαρική δραστηριότητα και κατά πόσο στοχεύει στον εκφοβισμό ημών των Γιουγκοσλάβων).
Στο τέλος αυτού του τμήματος της συνομιλίας μας επανέλαβα την τοποθέτησή μου για το απόσπασμα της έκθεσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ενώ ο Αβέρωφ, μετά από αυτό, ενδιαφέρθηκε για την επίσκεψη του
Προέδρου Τίτο στην Αφρική. Είπε ότι έλαβε από τη Νέα Υόρκη σχόλια για
τον λόγο του υπουργού Εξωτερικών στον ΟΗΕ («η ομιλία προκάλεσε έκπληξη λόγω της οξύτητάς της»), θεωρεί ότι οι Αμερικανοί επιθυμούν να
βρεθεί συμβιβαστική λύση στο Λάος και, παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις, οι
εξεγερθέντες κατά της νόμιμης κυβέρνησης του Λάος δεν χαίρουν της υποστήριξης της αμερικανικής διοίκησης. Ανησυχεί για τις δολοφονικές απόπειρες στη Γαλλία, αλλά πιστεύει ότι ο Ντε Γκολ θα εξέλθει νικητής και ότι
θα βρεθεί λύση για την Αλγερία που θα είναι αποδεκτή και από το FLN.116
Ενδιαφέρθηκε για την πορεία των ετοιμασιών για την επίσκεψη του αντιπροέδρου Ράνκοβιτς.117 Συζητήσαμε και για την κατάσταση στην Αλβανία. Αποκλείει την πιθανότητα οποιασδήποτε δυτικής επέμβασης στην Αλβανία. Λέει ότι έλαβαν πληροφορίες για πολυάριθμες συλλήψεις αξιωματικών στη Βουλγαρία και ρώτησε εάν έχουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες γι’
αυτό.
Μίλκοβιτς
[DAMSPS, PA, godina 1961, fascikla 31, dosije 22, signatura 410703]

115. Rusk Dean, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.
116. Μέτωπο για την Εθνική Απελευθέρωση.
117. Ο γιουγκοσλάβος υπουργός εσωτερικών Αλεξάνταρ Ράνκοβιτς επισκέφθηκε
την Ελλάδα στις 4-6 Μαΐου 1961.
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47.
Τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών προς την πρεσβεία Αθηνών
για το περιεχόμενο των δηλώσεων του πρωθυπουργού της ΛΔΜ Γκρλίτσκωφ σε ξένους δημοσιογράφους περί «μακεδονικής» μειονότητας
στην Ελλάδα.
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή :
Αρ.
Ημερ.:

Δ΄ Διεύθυνση
434143
16 Νοεμβρίου 1961

Ελήφθη:
Αρχή επαφής:
Τέλος επαφής:

Προς Πρεσβεία ΟΛΔΓ ΑΘηνών
Για ενημέρωσή σας.
Σε ερώτηση ξένου δημοσιογράφου για το καθεστώς της μακεδονικής
μειονότητας στην Ελλάδα, ο Γκρλίτσκωφ118 απάντησε:
«Με δεδομένο τις ως γνωστόν καλές ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις η
συμπεριφορά σε σχέση με τη μακεδονική εθνική μειονότητα στην Ελλάδα
δεν είναι ανάλογη των σχέσεων μεταξύ των φιλικών χωρών και του τρόπου
με τον οποίο συμπεριφέρονται στις εθνικές μειονότητες και σέβονται τα
δικαιώματά τους.
Εάν εκκινήσουμε από τη βασική θέση ότι οι Έλληνες δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να
υποθέσουμε και τη σχέση που έχει έναντί της.

118. Ο Αλεξάνταρ Γκρλίτσκωφ διετέλεσε πρωθυπουργός της ΛΔΜ από το 1961
έως το 1965.
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Μας ανησυχούν συγκεκριμένα μέτρα που η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει στη μεταχείριση της μειονότητάς μας. Είναι από την άποψη αυτή
ιδιαίτερα ανησυχητικά τα μέτρα πίεσης προς την κατεύθυνση της απεθνικοποίησης, οι ορκωμοσίες, η μετανάστευση σε άλλες περιοχές ή εκτός Ελλάδας. Η επίλυση του ζητήματος της μειονότητας σίγουρα θα διευκολύνει τη
διεύρυνση των, ούτως ή άλλως, φιλικών σχέσεων με την Ελλάδα».
Ο κεντρικός Τύπος μας, ούτε η «Νόβα Μακεντόνια», δε δημοσιοποίησαν την προαναφερόμενη δήλωση.
Ματές
[DAMSPS, PA, godina 1961, fascikla 31, dosije 21, signatura
434256/16 Νοεμβρίου 1961]
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48.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου υπουργού Εξωτερικών Κότσα Πόποβιτς προς τον γιουγκοσλάβο πρεσβευτή στην Αθήνα Πέκο Ντάπτσεβιτς
με οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσει τις ελληνικές αντιδράσεις σχετικά με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών Κουντς περί «μακεδονικής» μειονότητας
στην Ελλάδα.
Υπουργείο Εξωτερικών
ΟΛΔΓ
Γραφείο Κότσα Πόποβιτς
Αρ. πρωτ. 437494
Βελιγράδι 18 Δεκεμβρίου 1961
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Προς Πρεσβεία ΟΛΔΓ Αθηνών
Πέκο119,
Με αφορμή τη δήλωση Κουντς,120 τη σχετική ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ121 και την αρθρογραφία του ελληνικού Τύπου.
Η γραμμή αντίδρασής μας. Με αφορμή την επίσημη επανάληψη της
ελληνικής θέσης για τη μη ύπαρξη μειονότητας, η οποία μάς είναι γνωστή,
εκθέσαμε την αντίθετή μας άποψη, [που είναι] εξίσου γνωστή στους Έλλη119. Ο Πέκο Ντάπτσεβιτς διετέλεσε πρεσβευτής της Γιουγκοσλαβίας στην Αθήνα
από τα μέσα του 1961.
120. Στις 15 Δεκεμβρίου 1961 ο εκπρόσωπος του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών Ντράνκο Κουντς έθεσε θέμα «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα.
121. Στις 16 Δεκεμβρίου 1961 το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την «ανυπαρξία μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα».
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νες. Ακόμη περισσότερο που οι απόψεις αυτές όχι μόνο ήταν γνωστές, αλλά
τις ανακοινώναμε ο ένας στον άλλο, επισείοντας την προσοχή.
Δηλαδή, πρώτον, δεν κατανοούμε πως αυτή η ήρεμη δήλωση αντιμετώπισε μια τόσο σφοδρή αντίδραση. Δεύτερον, είναι απρέπεια, για να μην
πούμε έλλειψη καλής θέλησης, να τίθεται εν αμφιβόλω η καλή μας θέληση
εξαιτίας αυτής, όπως αυτό γίνεται στην ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ.
Δεδομένου ότι μνημονεύεται η ευαισθησία της ελληνικής κοινής γνώμης,
πρέπει να υπενθυμίσουμε και την ευαισθησία της δικής μας.
Δηλαδή, τρίτον, ότι, να το πούμε με τον πιο ήπιο τρόπο, είναι απολύτως αυθαίρετες όλες οι υποψίες και οι υποθέσεις του Τύπου για την «αλλαγή», τη «στροφή» της πολιτικής μας.
Δηλαδή, τέταρτον, ότι ο καλύτερος τρόπος για την αποκλιμάκωση του
προβλήματος είναι εκείνος που ο Κουντς με ηρεμία εξέθεσε, επικαλούμενος
τη γόνιμη εμπειρία μας με τις μειονότητες στη χώρα μας.
Σε κάθε περίπτωση, ο υψηλός βαθμός αναστάτωσης με τον οποίο αντέδρασε ο ελληνικός Τύπος, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σημείο αντικειμενικότητας ούτε πιστοποιητικό για την ορθότητα της θέσης! Εμείς θα
προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τον Τύπο μας ώστε να μην αντιδρά με
παρόμοιο τρόπο, ενώ είναι σήμερα φανερό ότι θα πρέπει ως ένα βαθμό να
αντιδράσει, εξαιτίας του περιεχομένου, του τόνου και του όγκου της ελληνικής αρθρογραφίας.
Θα έπρεπε οι έλληνες αρμόδιοι να επιχειρήσουν να επηρεάσουν προς
την κατεύθυνση κατευνασμού του Τύπου τους, ο οποίος σήμερα φούσκωσε
σε τέτοιο βαθμό το ζήτημα. Στην αντίθετη περίπτωση, και ο Τύπος μας ασφαλώς θα είναι αναγκασμένος να απαντά με περισσότερες λεπτομέρειες
και με μεγαλύτερη οξύτητα. Μέχρι τώρα αυτός ο «διάλογος» ήταν εντελώς
«ετεροβαρής». Μας επέπληξαν ακόμη και για την πλέον ήρεμη και συντομότατη ανάπτυξη άποψης, ενώ επέτρεψαν στους ιδίους, κατά καιρούς ακόμη και με τη μορφή σχεδόν εκστρατείας, [την καλλιέργεια] έντονης καχυποψίας για την πολιτική μας ή για κάποιες μεμονωμένες απόψεις μας. Αλλά
ούτε εμείς επιθυμούμε να καταλήξουμε σε οξεία πολεμική, η οποία, έστω
και προσωρινά, θα δυσκολέψει τις σχέσεις μας. Πιστεύουμε πως ούτε η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί κάτι τέτοιο.
Στο βαθμό που σας καλέσει ο Αβέρωφ ή κάποιος άλλος, αλλά και στη
διάρκεια των συνομιλιών με άλλους έλληνες πολιτικούς, ενεργείστε σύμφωνα με την ανωτέρω γραμμή. Δεν πρέπει, φυσικά, να φιλονικείτε, αλλά
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πρέπει να αποκρούετε τις κατηγορίες, δηλαδή να επιρρίπτετε την ευθύνη σ’
αυτούς.
Κότσα
Κοιν:

Γ΄ Διεύθυνση (2 αντίγραφα)
Διεύθυνση Ενημέρωσης
Διεύθυνση Συντονισμού

[DAMSPS, PA, godina 1961, fascikla 31, dosije 21, signatura 437494]
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49.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή Πέκο Ντάπτσεβιτς για τη
συνομιλία που είχε με τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών Αβέρωφ περί
«μακεδονικής» μειονότητας.
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή:

Αθήνα

Ελήφθη:

Αρ.
Ημερ.:

292
Αρχή επαφής:
30 Δεκεμβρίου Τέλος επαφής:
1961

31 Δεκεμβρίου 1961,
ώρα 12:00
Με ταχυδρόμο
3 Ιανουαρίου 1962, ώρα
12:15

Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Από τη συνομιλία με τον Αβέρωφ στο δείπνο του αυστριακού πρεσβευτή.
Η συνομιλία άρχισε με γενικά ζητήματα και τη σοβιετική ρηματική
διακοίνωση διαμαρτυρίας. Ξαφνικά, ο Αβέρωφ είπε ότι περισσότερο τον
ανησυχεί η κατάσταση στις σχέσεις μας, η οποία ήδη αντανακλά και στην
κοινή τους γνώμη. Αμέσως του είπα ότι υπερβάλει, ότι παίζουν αρκετά με
την κοινή γνώμη, την οποία ως ένα βαθμό διαμορφώνουν, και ότι δεν θα
έπρεπε να επιτρέψουν στον Τύπο με τέτοια ανευθυνότητα, οξύτητα και με
επιζήμιο τρόπο για τις εξάλλου καλές σχέσεις μας να γράφει οτιδήποτε και
να δημιουργεί άσχημη ατμόσφαιρα. Τον προειδοποίησα ότι αναμειγνύονται
και στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας με τις απόψεις τους για το
μακεδονικό έθνος, τη Δημοκρατία της Μακεδονίας κλπ, και ότι τούτο πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη τους, επειδή μπορεί να υπάρξουν σοβαρές επι-
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πτώσεις.122 Μου απάντησε ότι το ζήτημα είναι περίπλοκο. Συμπλήρωσε ότι
ο ίδιος μίλησε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Παρίσι και τόνισε ότι η Γιουγκοσλαβία παραμένει ανεξάρτητη χώρα, ότι η προσέγγιση Βελιγραδίου –
Μόσχας είναι αμελητέα και ότι η Γιουγκοσλαβία θα παραμείνει ανεξάρτητη
χώρα, ότι δεν υπάρχει αλλαγή και, κατά την άποψή του, ούτε θα υπάρξει
στη γιουγκοσλαβική πολιτική. Είπε πως πρότεινε έναντι της Γιουγκοσλαβίας να ασκείται ρεαλιστική πολιτική, καθώς είναι αναγκαίοι στη Γιουγκοσλαβία και η Γιουγκοσλαβία στην Ελλάδα, ιδιαίτερα δε στη σημερινή κατάσταση. Θέλησε να δείξει πως ενήργησε ως φίλος μας και ότι ο λόγος του
εισακούστηκε με πολλή προσοχή, με αποτέλεσμα μετά το πέρας της συνόδου συνομίλησε με τον Ρασκ και ότι ο τελευταίος του είπε ως συμφωνεί με
την ανάλυσή του. Αυτό είναι καλό, είναι καλό και ρεαλιστικά εκτίμησε την
εξωτερική μας πολιτική, αλλά με εκπλήσσει γιατί τόσο ήρεμα και ρεαλιστικά δεν αντιμετωπίζουν και εκτιμούν το ζήτημα της μακεδονικής μειονότητας, επειδή τούτο θα τους βοηθούσε να βρουν και στο ζήτημα αυτό κοινή
γλώσσα με μας. «Πώς – παρενέβη ο Αβέρωφ – όταν η μειονότητα δεν υφίσταται». Επ’ αυτού του είπα ότι η θέση τους δεν οδηγεί πουθενά, επειδή οι
σχέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευρύτητα, να επιδεικνύεται μεγαλύτερο θάρρος για παρόμοια προβλήματα τα οποία μπορούν να βρουν τη λύση τους, εάν αυτά αντιμετωπίζονται ως τμήμα μιας ενότητας. Η ρεαλιστική
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, ως λογικό τμήμα αυτής της ενότητας
και υπό το πρίσμα των ειλικρινών, ρεαλιστικών και φιλικών σχέσεων, οι
οποίες έχουν ήδη σημειώσει λαμπρά αποτελέσματα, δεν μπορούν παρά μόνο να συμβάλουν στην εμβάθυνση και ενίσχυση των σχέσεων. Πρέπει να
βρεθεί κουράγιο ώστε τα πράγματα να ιδωθούν ως έχουν, επειδή αυτό απλώς θα ενισχύσει και δεν θα αδυνατίσει [τις σχέσεις]. Λέει ότι ναρκοθετήσαμε τις σχέσεις μας και ότι ο ίδιος απλώς απάντησε στο Κοινοβούλιο, επειδή ετέθη το ζήτημα: «Και εμείς απαντήσαμε και θεωρώ ότι δεν θα μας
αφαιρέσετε το δικαίωμα αυτό», συμπλήρωσα. «Όλα έχουν περιπλεχθεί τόσο στο ζήτημα αυτό όσο και οι σχέσεις και η θέση μου, όλα», είπε λίγο ανήσυχος. Αλλά, εσείς περιπλέκετε το όλο ζήτημα, επειδή δεν θέλετε ρεαλιστικά και σε ένα ευρύ πλαίσιο σχέσεων να διαπιστώσετε την ανάγκη να

122. Στη δεκαετία του 1960 η Γιουγκοσλαβία κατηγορούσε την Ελλάδα ότι αναμειγνύεται στις εσωτερικές της υποθέσεις όταν εξέθετε τις απόψεις της για τη συγκρότηση του «μακεδονικού» έθνους, τη «μακεδονική» γλώσσα κλπ.
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επεισέλθετε στο πρόβλημα αυτό, να σκεφθείτε γι’ αυτό ως υπεύθυνοι πολιτικοί και να απελευθερωθείτε από τις εμμονές του παρελθόντος. Το επιχείρημα «όχι» δε σημαίνει τίποτε, αντίθετα, μπορεί να αποτελέσει έκφραση
αδυναμίας και σύγχυσης. Επέμεινε ότι συμφωνήθηκε το ζήτημα αυτό να
τεθεί στην άκρη, ότι ο Ράνκοβιτς123 και στο ζήτημα αυτό έκανε θαυμάσια
εντύπωση και ότι εμείς φέρουμε την ευθύνη για την επιδείνωση των σχέσεων, επειδή πρώτοι θέσαμε το ζήτημα. Δεν το αποδέχομαι, επειδή εμείς θέτουμε και ζητούμε εκείνο για το οποίο έχουμε δικαίωμα, ενώ η ευθύνη ποτέ
δεν επιρρίπτεται σε εκείνον που έχει κάποια δικαιώματα. Τασσόμαστε υπέρ
της ενίσχυσης των σχέσεων, με αποτέλεσμα η ευθύνη πρέπει να επιρριφθεί
μόνο σε εκείνους, οι οποίοι, αντί να εκτιμήσουν την κατάσταση και να εξετάσουν το ζήτημα ρεαλιστικά και συνολικά στο πλαίσιο των σχέσεων, ως
δική τους συμβολή, επιτρέπουν με την πολιτική τους να διευκολύνουν εκείνους που τάσσονται κατά των σχέσεων αυτών να το εκμεταλλευθούν.
Μου αναπαράγει τη συνομιλία του Κότσα [Πόποβιτς] με τον Νικολαρεΐζη. Είπε ότι από το σημείωμα διαπίστωσε ότι ο Κότσα πρότεινε να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουμε για το πρόβλημα αυτό.
«Όχι, εμείς ποτέ δεν θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι για να συζητήσουμε το
ζήτημα αυτό, όχι, επειδή δεν έχουν τίποτα να συζητήσουμε». Του επεσήμανα την ακαμψία αυτής της άποψης και επ’ αυτού συμπλήρωσε: «Η θέση
μου είναι δύσκολη, θα αποπεμφθώ».
Στη συνομιλία δεν είπε ούτε λέξη για την Αλβανία.
Μου υπενθύμισε ότι υπεράσπισε και την Αίγυπτο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είπε ότι σχεδόν όλοι του επιτέθηκαν, ειδικά οι Γάλλοι.
Μου αναπαρήγαγε την απάντηση στη σοβιετική ρηματική διακοίνωση
διαμαρτυρίας, η οποία είναι αρκετά λογική και ήπια. Είναι χαρακτηριστικό
ότι δήλωσε στο σοβιετικό πρεσβευτή ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση της
ελληνικής επικράτειας και του εναέριου χώρου για επίθεση εναντίον τους ή
εναντίον των γειτόνων.
Πέκο
[DAMSPS, PA, godina 1962, fascikla 33, dosije 23, signatura 483]

123. Η αναφορά σχετίζεται με τις συνομιλίες που πραγματοποίησε ο γιουγκοσλάβος υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνταρ Ράνκοβιτς στη διάρκεια της επίσκεψής του στην
Ελλάδα στις 4-6 Μαΐου 1961.
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50.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Πέκο Ντάπτσεβιτς για τη συνομιλία του με τον έλληνα πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή για το Μακεδονικό Ζήτημα. Εκτιμήσεις Ντάπτσεβιτς για ανάγκη
επανεξέτασης της γιουγκοσλαβικής πολιτικής έναντι της Ελλάδας.
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή:

Αθήνα

Ελήφθη:

Αρ.
Ημερ.:

25
1 Μαρτίου 1962

Αρχή επαφής:
Τέλος επαφής:

2 Μαρτίου 1962, ώρα
13:00
Με ταχυδρόμο
2 Μαρτίου 1962, ώρα
17:15

Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Μετά τη σύντομη συνομιλία μας σε κάποια δεξίωση ο Καραμανλής με
δέχθηκε και είχα μαζί του εκτενή συνομιλία για τις διμερείς σχέσεις. Από
την τοποθέτησή του, ως τα πλέον ενδιαφέροντα, σημειώνω τα ακόλουθα:
α) Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι οι σχέσεις με τη Γιουγκοσλαβία,
όχι μόνο πρέπει να είναι φιλικές και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά και αδελφικές, επειδή τούτο συνάδει με τα αισθήματα του λαού, την παράδοση,
τη γεωγραφική θέση και τα γενικότερα συμφέροντα των δύο λαών. Η Ιστορία ενδεχομένως συμπεράνει ότι οι σημερινές κυβερνήσεις των δύο χωρών
έκαναν πολύ λίγα για την ανάπτυξη των σχέσεων αυτών και να τις καταδικάσει εξαιτίας αυτού.
β) Η ελληνική κυβέρνηση πάντα θεωρούσε ότι μόνο το Μακεδονικό
Ζήτημα μπορεί να διαταράξει τις σχέσεις. Εξαιτίας αυτού τόσο ο ίδιος όσο
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και οι υπόλοιποι έλληνες αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές στους γιουγκοσλάβους ηγέτες, αλλά και στον ίδιο τον Πρόεδρο Τίτο, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας, επειδή η ελληνική κοινή γνώμη είναι ομόθυμη στην άρνηση οιασδήποτε συζήτησης για το ζήτημα αυτό. Εξαιτίας αυτού προκαλεί έκπληξη που το Βελιγράδι θέτει σήμερα σε πρώτο πλάνο το ζήτημα αυτό και επιτρέπει μία
ανοικτή και απερίσκεπτη προπαγάνδα των Σκοπίων για το προαναφερόμενο
ζήτημα. Επ’ αυτού υπογράμμισε ότι, κατά την άποψή του, δεν είναι ουσιαστικό εάν ένα αίτημα είναι δίκαιο ή άδικο, αλλά το σημαντικό είναι εάν είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. Το αίτημα σχετικά με μακεδονική μειονότητα, για παράδειγμα, δεν είναι υλοποιήσιμο, επειδή η ελληνική κοινή γνώμη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο ζήτημα αυτό και η ελληνική κυβέρνηση
είναι αδύνατον να υπαναχωρήσει, έστω και στο ελάχιστο, και να μην καταρρεύσει άμεσα.
γ) Συμφωνεί με την εκτίμηση ότι η αντίδραση του ελληνικού Τύπου
δεν είναι μετρημένη και σίγουρα δε συμβάλει στη βελτίωση της ατμόσφαιρας. Για τον λόγο αυτό θα κάνει τα πάντα προκειμένου να ηρεμήσουν τα
πνεύματα και να παρεμποδισθούν οι ανεύθυνες επιθέσεις του ελληνικού
Τύπου, στο βαθμό που είναι σε θέση να το κάνει. Με την αφορμή αυτή μου
ανέφερε ότι είχε την πρόθεση να μηνύσει τον «Ελληνικό Βορρά», αλλά αμέσως διαπίστωσε ότι κάτι τέτοιο θα περιέπλεκε ακόμη περισσότερο την
κατάσταση και παραιτήθηκε από την ενέργεια αυτή.
δ) Συμφωνεί ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για περαιτέρω πρόοδο
των σχέσεων σε όλους τους τομείς και ότι η ελληνογιουγκοσλαβική συνεργασία είναι σημαντική για τη διατήρηση της ειρήνης όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά δύναται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις με το παράδειγμά της. Κατά την άποψή του, εάν υπάρχει στασιμότητα στην επίλυση συγκεκριμένων
ζητημάτων στις διμερείς σχέσεις, τούτο είναι απλώς απόρροια της καχυποψίας που άρχισε να δημιουργείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τον
λόγο αυτό, υπογραμμίζει ιδιαίτερα την επιθυμία να προβούμε σε αμοιβαίες
προσπάθειες προκειμένου να αρθεί αυτή η καχυποψία και οι διαφορές που
υπάρχουν στις απόψεις μας σχετικά με το Μακεδονικό Ζήτημα να μην είναι
καθοριστικές στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων. Πιστεύει ότι το Βελιγράδι έχει την ίδια άποψη και ότι στο μέλλον θα είναι περισσότερο αποφασιστικό στο να μην επιτρέψει σε κανέναν να αναμειγνύεται στην άσκηση
της γιουγκοσλαβικής εξωτερικής πολιτικής.
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ε) Επανέλαβε αρκετές φορές και παρακάλεσε να αντιληφθούμε τη δύσκολη θέση του, ιδιαίτερα την αδυναμία του να αντιταχθεί στη φημολογία
της Αντιπολίτευσης.
στ) Ζητώντας συγνώμη για την αδιακρισία, ρώτησε εάν θεωρούμε ότι
υπάρχει και βουλγαρική επιρροή στη Μακεδονία.
Στη διάρκεια της συνομιλίας επέμεινα περισσότερο στα ακόλουθα:
α) Ότι η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση θεωρεί πως το Μακεδονικό Ζήτημα δεν θα έπρεπε να επηρεάσει στην επιδείνωση των σχέσεων, αλλά ότι
πρέπει να το αντιληφθούμε ως μία λεπτομέρεια στο πλαίσιο των σχέσεών
μας.
β) Ότι η γιουγκοσλαβική πολιτική παραμένει αναλλοίωτη και ότι, σύμφωνα με αυτή την ανεξάρτητη πολιτική, το Βελιγράδι θα κάνει νέες προσπάθειες ώστε, όχι μόνο να διατηρηθούν, αλλά και να βελτιωθούν οι σχέσεις με την Ελλάδα.
γ) Ότι, σε σχέση μ’ αυτό, μας εκπλήσσει ότι εμφανίζεται στην ελληνική
κυβέρνηση καχυποψία για τη συνέπεια της γιουγκοσλαβικής πολιτικής.
δ) Ότι η άποψή μας για το Μακεδονικό Ζήτημα αποτελεί ουσιαστικά
ζήτημα συγκεκριμένων αρχών επί των οποίων στηρίζεται η πολιτική μας
στο εθνικό ζήτημα και ότι ως τέτοια θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή.
ε) Ότι δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τέτοια στοιχεία, όπως είναι η
προσβολή της ΛΔΜ, του μακεδονικού έθνους και των μακεδόνων ηγετών,
επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό διαφορετικά παρά μόνο ως ανάμιξη στις εσωτερικές μας υποθέσεις.
στ) Ότι μας εξέπληξε ιδιαίτερα η στάση της ελληνικής επιτροπής στη
Μεικτή Επιτροπή για τη μεθοριακή επικοινωνία και ιδιαίτερα η εμμονή της
να εξετασθούν ζητήματα που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
ζ) Ότι δεν γίνεται λόγος για βουλγαρική επιρροή, αλλά ότι παραμένει
ανοικτό το πρόβλημα της μακεδονικής μειονότητας στη Βουλγαρία.
η) Ότι θα ενημερώσω την Κυβέρνησή μου για το περιεχόμενο της συνομιλίας μας και ότι θα υπογραμμίσω την ανάγκη αμοιβαίων προσπαθειών
για την παρεμπόδιση της περαιτέρω μη αναγκαίας επιδείνωσης της ατμόσφαιρας στις σχέσεις μας.
Η αίσθησή μου είναι ότι τόσο ο Καραμανλής όσο και η Κυβέρνησή του
επιθυμούν τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις και ότι είναι έτοιμοι να προβούν σε κινήσεις για την ενίσχυσή τους, αλλά δεν επιθυμούν ούτε μπορούν
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να συναινέσουν σε συζήτηση για το Μακεδονικό Ζήτημα. Δεν έχουν ούτε
δύναμη για κάτι τέτοιο στην παρούσα κατάσταση και, από ότι φαίνεται,
ούτε και στο μέλλον.
Και αυτή η συνομιλία επιβεβαιώνει ότι είναι απαραίτητο να επανεξετάσουμε την πολιτική μας έναντι της Ελλάδας και με περισσότερη σαφήνεια να επικυρώσουμε τις περαιτέρω κατευθύνσεις της.
Και όχι μόνο τις γενικές κατευθύνσεις, αλλά να καθορίσουμε με ακρίβεια τι επιθυμούμε και τι μπορούμε να πετύχουμε στην άμεση πρακτική
πολιτική και τι σε προοπτική [χρόνου].
Αύριο, 2 Μαρτίου, είναι φιλοξενούμενός μας σε δείπνο ο Αβέρωφ. Αν
έχετε κάποιες συστάσεις, ειδοποιείστε μας.
Πέκο
[DAMSPS, PA, godina 1962, fascikla 33, dosije 23, signatura 47013/2
Μαρτίου 1962]
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51.
Τηλεγράφημα της Γ΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών προς όλες τις διπλωματικές αρχές της χώρας στο εξωτερικό
για την τρέχουσα κατάσταση στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή :
Αρ.
Ημερ.:

Γ΄ Διεύθυνση
412390
16 Απριλίου 1962

Ελήφθη:
Αρχή επαφής:
Τέλος επαφής:

Προς όλες τις πρεσβείες
της ΟΛΔΓ στο εξωτερικό
(όπου δεν υπάρχουν ραδιογραμμές με κρυπτογραφημένη επιστολή)
Αναφορικά με τις σχέσεις με την Ελλάδα, πέραν των σημείων που σας
επισημάναμε με το υπ’ αριθμ. 438096 και τα οποία είναι ακόμη επίκαιρα,
το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι χαρακτηριστικά και τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) [Εκδηλώνεται] μεγαλύτερο ενδιαφέρον τόσο της Δύσης όσο και της
Ανατολής για τις δυσκολίες που ανέκυψαν και προσπάθεια συγκεκριμένων
χωρών να τις εκμεταλλευθούν η κάθε μία με τον τρόπο της (Γαλλία, Δ.
Γερμανία, Βουλγαρία), ενώ οι Αμερικανοί μέχρι τώρα επιχειρούσαν κυρίως
να λειτουργήσουν «κατευναστικά».
β) Για λόγους εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής υπάρχει ενδιαφέρον για την άρση της σημερινής κατάστασης. Οι Έλληνες, αφότου έχουν
προσχωρήσει στην τακτική της πίεσης (π.χ. «προσωρινή» άρση της μεθο-
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ριακής επικοινωνίας για τους έλληνες χρήστες), πιθανόν δεν μπορούν να
εξέλθουν απ’ αυτή χωρίς [να λάβουν] κάτι το οποίο εσωτερικά θα μπορούσαν να το πλασάρουν ως θετικό ισοζύγιο της δράσης τους.
Εμείς, σε όλα αυτά, διατηρήσαμε την άποψη της ήρεμης και εποικοδομητικής πλευράς. Στις συνομιλίες καταστήσαμε σαφές ότι δεν μπορούν να
υπολογίζουν σε κάποια αλλαγή της θέσης μας για τη μειονότητα, η οποία
στην πραγματικότητα είναι εποικοδομητική, ήρεμη και χωρίς άλλες περιπλοκές (συνέντευξη Κ. Πόποβιτς στην «Πολίτικα», της 24ης Ιανουαρίου
τ.ε., Έκθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για το 1961). Μας είναι σαφές
ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιλυθούν μόνο με συμφωνία, ότι δεν
είμαστε ανυπόμονοι και επιπρόσθετα, εννοείται, ότι αυτοί με τη συμπεριφορά τους έναντι της μειονότητας, αλλά και γενικότερα, δεν θα περιπλέκουν την κατάσταση.
Υπογραμμίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο προς την κατεύθυνση της περαιτέρω αμοιβαία επωφελούς ανάπτυξης των σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της ετοιμότητας να λάβουμε
υπόψη μας και τις δικές τους ευαισθησίες, αλλά είναι αναγκαίο και αυτοί να
επιδείξουν ανάλογη ετοιμότητα.
Σε ενδεχόμενες συνομιλίες για το ζήτημα αυτό, ιδιαίτερα με τους Έλληνες, δεν πρέπει να εμπλέκεστε σε συνομιλία για τη μειονότητα, ούτε να
αναφέρεστε εκτενώς στις σημερινές δυσκολίες στις σχέσεις. Είναι αρκετό
με τη στάση σας να καταδεικνύεται το εποικοδομητικό πνεύμα και την εμπιστοσύνη μας ότι αυτή η δύσκολη κατάσταση θα ξεπερασθεί με αμοιβαίες προσπάθειες.
Λέκιτς
[DAMSPS, PA, godina 1962, fascikla 33, dosije 23, signatura 412390]
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52.
Σημείωμα του Α΄ γραμματέα της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας στην Αθήνα Τζ. Σμίλιανιτς για τη συνομιλία του με τον διευθυντή της Α΄ πολιτικής διεύθυνσης του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Χειμαριού για
το Μακεδονικό Ζήτημα.
Πρεσβεία ΟΛΔΓ
Αθήνα
Αρ.πρωτ. 215
Σημείωμα
για τη συνομιλία του Διευθυντή του ελληνικού ΥΠΕΞ Χειμαριού με τον Τζ.
Σμίλιανιτς124
(Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά το δείπνο της 3ης Αυγούστου
στο διαμέρισμα του Χειμαριού. Στο δείπνο παρέστη και ο Ακόλουθος Τύπου στο Βελιγράδι Δεμαθάς με τη σύζυγό του, αλλά δεν παρέστη στη συνομιλία).
Η συνομιλία ήταν χωρίς ειρμό. Ο Χειμαριός ενδιαφέρθηκε για τις πρώτες εντυπώσεις μου κλπ, και για να μη φανεί ενοχλητικό, μερικές φορές ανέφερε ότι συζητούμε άτυπα, κατά κάποιο τρόπο σε «ακαδημαϊκό» επίπεδο
κλπ.
Στη διάρκεια της συνομιλίας ο Χειμαριός προσπαθεί να πλασάρει τη
δική τους θεώρηση της θέσης μας σχετικά με τη μειονότητα, ότι, δηλαδή,
πρόκειται για κάποια μορφή εσωτερικού πολιτικού συμβιβασμού (ομοσπονδιακή παραχώρηση προς τη ΛΔΜ) και ότι το Βελιγράδι στην πραγματικότητα δεν είναι και πολύ πεπεισμένο για την ρεαλιστική βάση αυτής της

124. Ο Τζόρτζιε Σμίλιανιτς διετέλεσε Α΄ γραμματέας της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας στην Αθήνα.
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θέσης κλπ.
Τον διορθώνω – αφού έχει ήδη ξεκινήσει τη συζήτηση για το θέμα –
τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι απόψεις μας στο ζήτημα της μειονότητας
δεν χρονολογούνται από χθες και ότι οι ίδιες διαρκώς εφαρμόζονται σε ολόκληρο το κοινωνικό και κρατικό οικοδόμημά μας. Εξάλλου, και οι απόψεις μας σχετικά με τις εθνικές μας μειονότητες στις γειτονικές χώρες ήταν
ανέκαθεν έκφραση αυτής της θεμελιώδους αρχής στις εσωτερικές μας σχέσεις. Συμπληρώνω, ως προσωπική άποψη, ότι αποκομίζεται συχνά η εντύπωση ότι η γιουγκοσλαβική άποψη για τη συγκεκριμένη μειονότητα, η οποία εξάλλου είναι ανέκαθεν γνωστή, δεν έγινε από αυτόν – υπογραμμίζω
ότι εννοώ τον Τύπο – αντιληπτή στις πραγματικές της διαστάσεις, ότι από
καιρού εις καιρόν [εμφανίζεται] μία απίστευτη ετοιμότητα για την παραμόρφωση κατά τρόπο ριζικό της θέσης μας αυτής. Ουσιαστικά, υπάρχει
έλλειψη διάθεσης να εξετασθεί αυτή η άποψή μας στο πλαίσιο της συνολικής γιουγκοσλαβικής πολιτικής, η οποία [εξέταση] πάντα θα καταδείκνυε
ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό – αντίθετα μάλιστα – το οποίο καθ’ οιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε δικαιολογημένα να έλθει σε αντίθεση με τις αρχές
των καλών σχέσεων, την ευαισθησία της ελληνικής πλευράς κλπ.
Ο Χειμαριός επιβεβαιώνει και δίνει την εντύπωση σα να συμφωνεί. Οχυρώνεται πίσω από την ελληνική ευαισθησία, μιλά για τα συμπλέγματα
που υπάρχουν στα μυαλά των ανθρώπων, ότι η παραμόρφωση [που γίνεται]
από τον Τύπο τους είναι στην πραγματικότητα απόρροια του συμπλέγματος
ασφάλειας κλπ. Μιλά για την ελληνική ιδιοσυγκρασία, πώς οι Έλληνες σε
όλες τις αντιδράσεις τους εκκινούν από συναισθηματικές θέσεις, ότι αναμφίβολα θα υπήρχαν όλο και λιγότερα προβλήματα εάν τα πράγματα εξετάζονταν με περισσότερο ρεαλισμό, από την άποψη της ορθής αντίληψης της
κοινότητας των συμφερόντων κλπ. (Από τον τρόπο που εκθέτει τις απόψεις
του καταδεικνύεται με τρόπο αρκετά σαφή ότι αντιμετωπίζει τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις λιγότερο υπό το πρίσμα κάποιων διαρκών ενδιαφερόντων για συνεργασία και περισσότερο υπό το πρίσμα της πολιτικής
ασφάλειας, των σχέσεων στη Βαλκανική κλπ). Π.χ. ακόμη και σήμερα οι
Έλληνες αντιμετωπίζουν τη Γιουγκοσλαβία υπό το βάρος του παρελθόντος,
περισσότερο βλέπουν τη Σερβία, παρά ένα πολυεθνικό σύγχρονο κράτος
και κάθε δυσαρέσκεια που από καιρού εις καιρόν ανακύπτει από τα Σκόπια
την εκλαμβάνουν ως χτύπημα που τους κατάφερε «ο ίδιος ο αδελφός» κλπ.
Μνημόνευσε στο σημείο αυτό ένα άρθρο της σκοπιανής νεολαΐστικης εφη-
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μερίδας για το οποίο ο Αβέρωφ μίλησε ήδη με τον πρεσβευτή Ντάπτσεβιτς,
ένα βιβλίο για τις Σέρρες (από όπου κατάγεται ο Καραμανλής!) του Καταρτζίεφ,125 την κατά καιρούς «επιζήμια» αρθρογραφία της «Νόβα Μακεντόνια» κλπ.
Του είπα ότι δεν έφθασε στα χέρια μου ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο.
Αποστασιοποιούμαι, ως εκ τούτου, από το δύο προαναφερόμενα ζητήματα
(το άρθρο της φοιτητικής εφημερίδας στο οποίο δήθεν αναφέρεται ότι η
Θεσσαλονίκη κάποια μέρα θα ενταχθεί στη Μακεδονία και το βιβλίο για τις
Σέρρες) – είναι βέβαια ζήτημα εάν κάτι τέτοιο αποδόθηκε σωστά – αλλά
ούτως ή άλλως το περιεχόμενό τους μου είναι παντελώς άγνωστο, δεν μπορώ τίποτα να πω σε σχέση μ’ αυτά. Είπα ότι από άποψη αρχής δεν μπορεί
να αποκλεισθεί η κατά καιρούς εμφάνιση στο Τύπο μας πραγμάτων τα οποία δεν πρέπει απαραιτήτως να είναι τα πλέον αντιπροσωπευτικά, επειδή,
σε τελική ανάλυση, εκφράζουν την άποψη εκείνου που τα υπογράφει και
όχι κάποια αντιπροσωπευτική επίσημη άποψη κλπ. Είναι σημαντικό στα
ζητήματα αυτά, εάν και οποτεδήποτε προκύπτουν, να μην αποδίδουμε κάποια ιδιαίτερη σημασία κλπ.
Ο Χειμαριός παρατηρεί ότι, παρόλα αυτά, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι στην άλλη πλευρά των ελληνογιουγκοσλαβικών συνόρων βρίσκεται η ΛΔΜ και ότι οι ίδιοι, παρά τις καλύτερες επιθυμίες τους, δε μπορούν να μην αποδίδουν σε κάποια πράγματα ιδιαίτερη σημασία.
Στη συνέχεια μιλώ για τον Τύπο τους, για τις παροδικές εξάρσεις μεμονωμένων εφημερίδων στην Αθήνα και τον, λίγο-πολύ, σταθερό αντιγιουγκοσλαβικό προσανατολισμό των εφημερίδων της Βόρειας Ελλάδας, ιδιαίτερα του «Ελληνικού Βορρά». Λέω ότι από την άποψη αυτή τα πράγματα
πρέπει να διορθωθούν κλπ. Ο Χειμαριός αναφέρει ότι παρενέβησαν σε πολλές περιπτώσεις, αλλά, ορίστε, δεν είχαν πάντα αποτελέσματα κλπ. Επιμένω
ότι ανεξάρτητα από παρόμοιες παρεμβάσεις, ο ελληνικός Τύπος θα πρέπει
να προσπαθήσει ώστε να αντιμετωπίζει τη γιουγκοσλαβική πολιτική με περισσότερο ρεαλισμό και να ξεπερνά τα «βάρη» του παρελθόντος για τα οποία ήδη μίλησε. Του υπενθυμίζω σχετικά μ’ αυτό την περσινή επίσκεψη
του συντρόφου Ράνκοβιτς126 και τη συμβολή της προς την κατεύθυνση αυτή
125. Πρόκειται για το έργο Иван Катарџиев, Серската област. Економски,
политички и културен преглед [Η περιοχή των Σερρών. Οικονομική, πολιτική και
πολιτιστική επισκόπηση], Σκόπια 1961.
126. Ο γιουγκοσλάβος υπουργός εσωτερικών Αλεξάνταρ Ράνκοβιτς επισκέφθηκε
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κλπ. Ο Χειμαριός με ετοιμότητα αντιδρά και μάλιστα λέγοντας ότι «τρέφουν υψηλή εκτίμηση για την ηγετική παρουσία του συντρόφου Ράνκοβιτς,
τη σαφήνεια των απόψεών του και τον πολιτικό του ρεαλισμό…». Συνδέει
τα ανωτέρω με μία συγκεκριμένη αισιόδοξη νότα ότι πιστεύει πως όλα θα
πάνε καλά στον τομέα των σχέσεών μας κλπ, φράση με την οποία κατέληξε
η συνομιλία μας.
Τζιόρτζε Σμίλιανιτς
[DAMSPS, PA, godina 1962, fascikla 33, dosije 20, signatura 425964]

την Ελλάδα στις 4-6 Μαΐου 1961.
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53.
Έγγραφο της κυβέρνησης της ΛΔΜ με την οποία εντέλλεται η γιουγκοσλαβική αντιπροσωπεία στη Μεικτή Ελληνογιουγκοσλαβική Επιτροπή να μη θέσει το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου.
Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας
Εκτελεστικό Συμβούλιο
Απ.εγγ. 18-69/1
7 Σεπτεμβρίου 1962
Προς το Υπουργείο Εξωτερικών
Υπόψη συν. Ντανίλο Λέκιτς
Βελιγράδι
Σχετικά με την επικείμενη συνάντηση της 4ης τεχνικής μεικτής ελληνογιουγκοσλαβικής επιτροπής σε γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Λαϊκής Συνέλευσης127 της ΛΔΜ δεν έχει αντιρρήσεις σχετικά με την ημερομηνία πραγματοποίησης της συνάντησης όπως προτείνει η ελληνική πρεσβεία, δηλαδή, στις 22 Σεπτεμβρίου τ.ε.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο, ωστόσο, εξέτασε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από την ανταλλαγή των εκθέσεων των εμπειρογνωμόνων Στογιάνοβιτς-Κωλέτη128 για τις διεκδικήσεις των Μακεδόνων από την Αιγαιακή Μακεδονία (οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεσή μας) και σχετικά
μ’ αυτό προτείνει να μην γίνει η επίδοση129 σ’ αυτή τη συνάντηση της 4ης
127. Η κυβέρνηση.
128. Ο Αλεξάνταρ Στογιάνοβιτς ήταν σύμβουλος ήταν σύμβουλος του υπουργείου
Οικονομικών. Ο Μίνως Κωλέτης υπηρετούσε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Αμφότεροι ήταν μέλη της 4ης Μεικτής Ελληνογιουγκοσλαβικής Επιτροπής.
129. Η υπογράμμιση στο πρωτότυπο.
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επιτροπής.
Είναι γνωστό ότι σήμερα στο έδαφος της ΟΛΔΓ διαβιούν 30.000 περίπου Μακεδόνες από την Αιγαιακή Μακεδονία, εκ των οποίων ένα σημαντικό μέρος απέκτησε την γιουγκοσλαβική υπηκοότητα, ή απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια μετά από διάφορα μέτρα των ελληνικών αρχών. Δεδομένου
ότι οι περιουσίες τους εντάχθηκαν στην έκθεση του Α. Στογιάνοβιτς, το
Εκτελεστικό Συμβούλιο εξέφρασε τον φόβο ότι η επίδοση της έκθεσης, ήτοι η μετέπειτα ένταξή της στο οριστικό πρωτόκολλο μεταξύ των δύο κυβερνήσεων για τις εκατέρωθεν διεκδικήσεις που έλαβαν χώρα μετά τον Β΄
Παγκόσμιο πόλεμο, και για τις περιουσίες σε βάρος των οποίων ελήφθησαν
διάφορα περιοριστικά μέτρα (κατάσχεση, δήμευση, αγροτική μεταρρύθμιση
κλπ) δεν θα σημάνει παράλληλα την απομάκρυνση των διεκδικήσεων από
την ημερήσια διάταξη.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να δώσουμε στην
ελληνική πλευρά νομικά επιχειρήματα, βάσει των οποίων θα μπορούσε σε
συγκεκριμένη περίσταση να υπερασπίσει τη θέση της σχετικά με τους πρόσφυγες, με το πρόσχημα ότι το ζήτημα αυτό επιλύθηκε με την οριστική
ρύθμιση των διεκδικήσεων που έλαβαν χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και ότι η γιουγκοσλαβική πλευρά, δεδομένου ότι πρόκειται για γιουγκοσλάβους πολίτες, μπορούσε να δηλώσει τις διεκδικήσεις αυτές στη
διάρκεια των συνομιλιών.
Δεδομένου ότι στη σημερινή περίσταση δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις
για την επίλυση του ζητήματος των προσφύγων, ως ένα πολύπλευρο πρόβλημα, με έναν ικανοποιητικό τρόπο, θεωρούμε χρήσιμο η επίδοση της έκθεσης να αναβληθεί και το όλο ζήτημα να παραμείνει ανοικτό. […]
Ο αναπληρωτής Γραμματέας
του Εκτελεστικού Συμβουλίου
Βάντσο Αποστόλσκι130
[DAMSPS, PA, έτος 1962, fascikla 34, dosije 40, signatura 443538/7
Σεπτεμβρίου 1962]

130. Ο Βάντσο Αποστόλσκι ήταν σλαβομακεδόνας πολιτικός και διετέλεσε, μεταξύ άλλων, και πρόεδρος του προεδρείου της ΣΔΜ.
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54.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή Πέκο Ντάπτσεβιτς στην
Αθήνα για την κατάσταση στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις μετά
την επίσκεψη του γιουγκοσλάβου υπουργού Εξωτερικών Κ. Πόποβιτς
στην Αθήνα και τη δεύτερη συμφωνία κυρίων μεταξύ Πόποβιτς και
Αβέρωφ.
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή:

Αθήνα

Ελήφθη:

Αρ.
Ημερ.:

229
Αρχή επαφής:
26 Δεκεμβρίου Τέλος επαφής:
1962

27 Δεκεμβρίου
ώρα 11:45
Με ταχυδρόμο
27 Δεκεμβρίου
ώρα 12:40

1962,

1962,

Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις χαρακτηρίζει η ακόλουθη κατάσταση:
1. Μετά την προσωρινή στασιμότητα στη διαδικασία βελτίωσης της ατμόσφαιρας στις σχέσεις, η επίσκεψη του Κότσα Πόποβιτς131 ήλθε ως θετική ενέργεια με την οποία, αυτή τη φορά σε υψηλό επίπεδο, [διαμορφώνονται] εκ νέου σχετικά σταθερές αμοιβαίες προϋποθέσεις για την εξομάλυν131. Ο γιουγκοσλάβος υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε την Αθήνα στο χρονικό διάστημα 1-3 Δεκεμβρίου 1962. Στη διάρκεια της επίσκεψης οι υπουργοί Εξωτερικών Ευ. Αβέρωφ και Κότσα Πόποβιτς κατέληξαν σε νέα συμφωνία κυρίων για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
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ση των σχέσεων, με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξή τους στα όρια που οι
Έλληνες με αρκετή εμμονή διατηρούν, δηλαδή η συνύπαρξη που οι ίδιοι
επιθυμούν να διατηρηθεί στα όρια που τους ικανοποιούν, καθώς γνωρίζουν
ότι η διεύρυνση και ιδιαίτερα η εμβάθυνση των σχέσεων ικανοποιεί περισσότερο εμάς από ότι εκείνους. Εμμέσως, η ικανοποίηση της ελληνικής
πλευράς για τις συνομιλίες συνέβαλε και στη λιγότερο αρνητική αντίδρασή
τους στη διαδικασία βελτίωσης των σχέσεων μας με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα με την ΕΣΣΔ και τη Βουλγαρία, ενώ σε σημαντικό
βαθμό λειτούργησε ενθαρρυντικά στη σχετική προσαρμογή τους σ’ αυτή
την εξέλιξη, έστω και αν αυτό δεν τους ικανοποιούσε πλήρως.
2. Μολονότι αυτή η σε ορισμένο βαθμό δραστήρια ελληνική διάθεση
συνεργασίας σε κάποιες πτυχές των διμερών μας σχέσεων επιβεβαιώνει το
ρεαλισμό των προσδοκιών ότι οι σχέσεις αυτές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να τεθούν στο πλαίσιο του αμοιβαίου σχετικού κατευνασμού σχετικά
με το Μακεδονικό Ζήτημα, η διερεύνηση της προοπτικής της πλήρους εξομάλυνσης (μεθοριακή επικοινωνία κλπ) και της περαιτέρω ανάπτυξης από
την ελληνική πλευρά, θα συνεχισθεί και περαιτέρω, παρά τη δυσάρεστη
εξέλιξη της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, η οποία συνεχίζεται, και την
περαιτέρω δραστήρια εσωτερική προσοχή και ευαισθησία στη μελλοντική
τους ανάπτυξη σε σχέση [τόσο] με το Μακεδονικό Ζήτημα όσο και με τις
σχέσεις μας με την ΕΣΣΔ, τη Βουλγαρία κλπ, δεδομένων των παλαιοτέρων
αλλά και των σημερινών επιπλοκών, στη θέση της ίδιας της Ελλάδας, της
Αλβανίας κλπ.
Ενδιαφερόμενοι, αλλά πιεζόμενοι από την πλευρά της Αντιπολίτευσης
και από την εξέλιξη της γενικότερης κατάστασης (προσδοκίες για επικαιροποίηση του θέματος και του ζητήματος της βαλκανικής συνεργασίας, των
ζωνών κλπ) ώστε να εξασφαλίσουν όσο είναι δυνατό μια κάποια παρουσία
και δράση στις εξελίξεις στα Βαλκάνια, οι Έλληνες παραμένουν ενεργώς
ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με τη Γιουγκοσλαβία. Και τούτο γιατί [η βελτίωση] λαμβάνει ενεργώς υπόψη τα ελληνικά συμφέροντα, καθώς αναμένουν ότι η κατευναστική στάση στο Μακεδονικό Ζήτημα θα επηρεάσει και τις σχέσεις τους με τη Βουλγαρία και την Αλβανία.
3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενικότερη πρόοδος συμβάλλει θετικά
στις δυνατότητές μας αναφορικά με τις σχέσεις μας με την Ελλάδα, η ανάπτυξη, κατά την άποψή μας, υπογραμμίζει ταυτόχρονα και το ενδιαφέρον
για την περαιτέρω προσεκτική εφαρμογή της αποφασισθείσας γραμμής για
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το Μακεδονικό Ζήτημα στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις, εννοείται
βεβαίως ότι αυτοί [οι Έλληνες] με τη στάση και τις ενέργειές τους στις σχέσεις μας θα μας διευκολύνουν να διατηρήσουμε τη γραμμή αυτή.
4. Στην Έκθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για το 1962 θεωρούμε
ότι πρέπει να καταγραφούν τα αντικειμενικά γεγονότα για την πορεία ανάπτυξης των σχέσεων στη διάρκεια του έτους σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της άρσης της [μεθοριακής] επικοινωνίας από την ελληνική πλευρά. Σε ό,τι αφορά την αρθρογραφία του Τύπου θα έπρεπε να
μνημονευθεί απλώς ότι στα τέλη του έτους η κατάσταση βελτιώθηκε σχετικά.
Πέκο
[DAMSPS, PA, godina 1962, fascikla 33, dosije 24, signatura 442187]
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55.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Πέκο Ντάπτσεβιτς για το διάβημα διαμαρτυρίας του διευθυντή της Α΄ πολιτικής
διεύθυνσης του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Χειμαριού σχετικά
με το ημερολόγιο της «Μάτιτσα».
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή :

Αθήνα

Ελήφθη:

Αρ.

230

Αρχή επαφής:

Ημερ.:

31 Δεκεμβρίου Τέλος επαφής:
1962

31 Δεκεμβρίου 1962,
ώρα 17:30
31 Δεκεμβρίου 1962,
ώρα 20:00
2 Ιανουαρίου 1963, ώρα 11:15

Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Με κάλεσε ο Χειμαριός προκειμένου, μετά από εντολή του Αβέρωφ,
να πραγματοποιήσει διάβημα διαμαρτυρίας σχετικά με το ημερολόγιο της
«Μάτιτσα»132 το οποίο κυκλοφόρησε τις ημέρες αυτές στα Σκόπια με 14
άρθρα να συνδέονται με το Μακεδονικό Ζήτημα. Μου αναπαρήγαγε μερικά
αποσπάσματα των άρθρων που αναφέρονται στην Αιγαιακή Μακεδονία και
στα οποία γίνεται λόγος για εδαφικές διεκδικήσεις των Σκοπίων υπό τον
μανδύα της ενοποίησης της Μακεδονίας. Ο Αβέρωφ δε με κάλεσε προσωπικά, επειδή θεωρεί σήμερα πως κάτι τέτοιο δεν έχει πλέον νόημα. Μόλις

132. Η Матица на Иселениците ήταν το κέντρο αποδήμων «Μακεδόνων» που
λειτουργούσε στη ΛΔΜ και συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και σήμερα στην ΠΓΔΜ.
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κάθισα στον Χειμαριό, ο Διευθυντής Εθιμοτυπίας έφερε το γραπτό μήνυμα
του Αβέρωφ το οποίο εμπεριείχε όσα θα μου ανακοίνωνε.
Ο Αβέρωφ αποστέλλει το μήνυμα, ότι πλέον δεν μπορεί τίποτα να γίνει
εάν ξεσπάσει θύελλα στην κοινή γνώμη, ιδιαίτερα δε που κάτι τέτοιο έγινε
μετά την επίσκεψη του Κότσα [Πόποβιτς]. Μου υπογραμμίστηκε ότι δεν
μπορούν πλέον να επιτρέψουν μια τέτοια δραστηριότητα των προσφύγων,
κάποιοι από τους οποίους έχουν καταδικασθεί στην Ελλάδα, έκανε δηλαδή
παραλληλισμό με τις αντιδράσεις μας για τη δράση των προσφύγων μας
στη Δυτική Γερμανία. Του είναι ακατανόητο πως οι πρόσφυγες, κάποιοι
από τους οποίους έχουν καταδικασθεί και σε θάνατο, μπορούν να δραστηριοποιούνται κατά της φιλικής Ελλάδας, πολύ δε περισσότερο πως η γραμμή των Σκοπίων μπορεί να συνεχισθεί μετά τη συνάντηση Κότσα-Αβέρωφ,
αν και η γραμμή του Βελιγραδίου είναι ξεκάθαρη.
Μνημόνευσε και τούτο, ότι, αν και η πλειοψηφία των άρθρων έχει και
ιστορικό χαρακτήρα, τα ίδια στην ολότητά τους αποτελούν μία ενέργεια η
οποία έχει ευρύτερες, αλλά και διεκδικητικές πτυχές. Από όσα μου διάβασε
σε ελληνική μετάφραση, αυτή η αίσθηση δίδεται.
Ο Αβέρωφ θα ενημερώσει τον Καραμανλή και την κυβέρνηση και μετά
θα αποφασίσουν. Ζήτησε να ανακοινώσω το διάβημα διαμαρτυρίας στον
Κότσα και να ενημερωθεί και ο Πρόεδρος.
Με ενημέρωσε και για τις εκπομπές – μηνύματα του Ραδιοφωνικού
Σταθμού Σκοπίων που αποστέλλουν οι πρόσφυγες στους συγγενείς τους
στην Αιγαιακή Μακεδονία (Ελλάδα)· ότι στο ημερολόγιο υπογραμμίζεται
πως το επαναστατικό πνεύμα είναι ακόμη ζωντανό στην Ελλάδα· ότι, για
παράδειγμα, στην Έδεσσα τραγουδιούνται επαναστατικά τραγούδια· ότι η
δύναμη κρούσης της επανάστασης ήταν η Αιγαιακή Μακεδονία· ότι οι γείτονες βοήθησαν· ότι οι Μακεδόνες ποτέ δεν θα πάψουν να αγωνίζονται για
την ελευθερία της Μακεδονίας, ένα τμήμα της οποίας έχει ήδη απελευθερωθεί· για τα μηνύματα των προσφύγων στον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο να συνεχίσουν τον αγώνα αυτό, επειδή αυτός είναι ο δρόμος της Μακεδονίας κλπ.
Εμείς δεν λάβαμε το ημερολόγιο, αν και οι σύντροφοι από τη Μακεδονία, τις τελευταίες 15 ημέρες, μας είπαν ότι θα μας ενημερώνουν εκ των
προτέρων για κάθε τέτοια παρόμοια ενέργεια. Θεωρώ ότι θα μας το στείλετε.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας στα Σκόπια που είχαμε ο Μ. Πόπο-
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βιτς133 και εγώ, αποκομίσαμε την αίσθηση ότι οι σύντροφοί μας είναι περισσότεροι αναγκασμένοι, παρά πεπεισμένοι να λειτουργούν στη γραμμή
του Βελιγραδίου.
Αυτή η πράξη των Σκοπίων μπορεί να οδηγήσει στο να μας συμπεριφέρονται οι Έλληνες όχι με σοβαρότητα και να απωλέσουν κάθε εμπιστοσύνη στη σοβαρότητα των προθέσεων και της πολιτικής που συμφωνήθηκε
στη συνάντηση Αβέρωφ-Κότσα.
Προσπάθησα να μεταθέσω το όλο ζήτημα στη διάσταση της ιστορικής
ανασκόπησης – αν και ο ίδιος δεν ήμουν πεπεισμένος. Η θέση μας εδώ θα
γίνει πλέον πολύ ευαίσθητη, επειδή θεωρήσαμε ότι θα εργαστούμε στη βάση της συνομιλίας Κότσα-Αβέρωφ και τέτοιες πράξεις δεν μας επιτρέπουν
να εκτελούμε το έργο που μας έχει ανατεθεί.
Θα ήταν καλό να έλθω στο Βελιγράδι στα μέσα Ιανουαρίου.
Πέκο
[DAMSPS, PA, godina 1963, fascikla 31, dosije 18, signatura 432]

133. Ο Μ. Πόποβιτς διετέλεσε γενικός πρόξενος της Γιουγκοσλαβίας στη Θεσσαλονίκη.
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56.
Τηλεγράφημα της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών με οδηγίες προς τον πρεσβευτή της χώρας στην Αθήνα Πέκο
Ντάπτσεβιτς σχετικά με το ελληνικό διάβημα για το ημερολόγιο της
«Μάτιτσα».
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή :
Αρ.
Ημερ.:

Β΄ Διεύθυνση
432
8 Ιανουαρίου 1963

Ελήφθη:
Αρχή επαφής:
Τέλος επαφής:

Προς Πρεσβεία ΟΛΔΓ Αθηνών
Σχετικά με το ελληνικό διάβημα διαμαρτυρίας, σχετικό 230 [έγγραφό]
σας, και μετά τη συνομιλία με τον Αβέρωφ, σχετικό 1 [έγγραφό] σας, εκτιμήστε εάν είναι απαραίτητο να ζητήσετε ιδιαίτερη συνάντηση με τον Χειμαριό και να δώσετε τις εξηγήσεις μας. Για τον προσανατολισμό σας υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα:
1. Διαβάσαμε προσεκτικά το ημερολόγιο. Δεν υπάρχουν διατυπώσεις
όπως εκείνες που ανέγνωσαν οι Έλληνες στο διάβημα. Για τον λόγο αυτό ο
Χειμαριός δραματοποίησε το περιεχόμενό του. Η έκδοση του ημερολογίου
είναι εκτός της αρμοδιότητας του υπουργείου Εξωτερικών και της κυβέρνησης. Πληροφορηθήκαμε την ύπαρξή του μετά το ελληνικό διάβημα. Ωστόσο, κάτι σημαντικό, το ημερολόγιο τυπώθηκε πριν τη συνομιλία των
Κότσα-Αβέρωφ. Μολονότι τα άρθρα είναι κυρίως ιστορικού χαρακτήρα,
διάφορες λεπτομέρειες του περιεχομένου δεν συμβάλουν στη δημιουργία
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της ατμόσφαιρας που επιθυμούμε.
Σε ό,τι αφορά τις ραδιοφωνικές εκπομπές δεν μπορούμε να δεχθούμε
τις ελληνικές αιτιάσεις. Πρόκειται για εκπομπή που χρονολογείται από το
1948, μέσω της οποίας αποστέλλονται χαιρετισμοί στους συγγενείς στο εξωτερικό, με αφιερώσεις τραγουδιών ή επιθυμιών. Ως εκ τούτου, η εκπομπή
δεν απευθύνεται ειδικά στους Μακεδόνες της Αιγαιακής Μακεδονίας και
δεν έχει το χαρακτήρα που της αποδίδουν οι Έλληνες.
2. Ιδιαίτερα μετά τη συνομιλία Κότσα-Αβέρωφ ο Τύπος μας αρθρογράφησε κατά τρόπο εποικοδομητικό σχετικά με τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. Ωστόσο, μερίδα του ελληνικού Τύπου δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα. Από τα μέσα Δεκεμβρίου, ελληνικές εφημερίδες, πριν από όλα της
Θεσσαλονίκης, άρχισαν εκ νέου την αρνητική αρθρογραφία για το «Μακεδονικό Ζήτημα» («Καθημερινή» της 14ης Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκης:
«Μακεδονία» της 23ης, «Ελληνικός Βορράς» της 26ης και «Ελεύθερος Λαός» της 27ης Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, «Athens Daily Post» και «Έθνος»
της 29ης Δεκεμβρίου, «Βήμα», «Έθνος» και «Εστία» με αφορμή το άρθρο
της «Μπόρμπα», τηλεγράφημα Τανγιούγκ της 4ης Ιανουαρίου). Πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε επιθετικά τα στοιχεία αυτά.
3. Θεωρούμε αναγκαίο, κάτι που άλλωστε είναι προς αμοιβαίο όφελος,
οι σχέσεις να αναπτύσσονται στη βάση της συνομιλίας Κότσα-Αβέρωφ.
Υπογραμμίζουμε ότι η περίπτωση του ημερολογίου δεν σημαίνει παραβίαση της συμφωνίας από την πλευρά μας (τυπώθηκε και κυκλοφόρησε αρκετό
καιρό πριν τη συνάντηση). Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα να μη συμβεί
κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Αναμένουμε από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και την κυβέρνηση να δραστηριοποιηθούν για τον περιορισμό της
προαναφερόμενης αρθρογραφίας του Τύπου τους. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αντιληφθούμε ότι και οι δύο κυβερνήσεις έχουν τα προβλήματά τους και ότι είναι αναγκαία η υπομονή και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μην αρχίσει εκ νέου εκστρατεία στον ελληνικό Τύπο, κάτι που ο
Αβέρωφ φαίνεται να αποδέχεται, επειδή τούτο αναγκαστικά θα προκαλέσει
και την αντίδρασή μας.
Προκειμένου να μη δραματοποιήσουμε το ελληνικό διάβημα διαμαρτυρίας και την περίπτωση του ημερολογίου δεν θεωρούμε σκόπιμη τη σύντομη έλευση του Πέκο στο Βελιγράδι (η χρονική σύμπτωση θα ήταν ολοφάνερη) και θα ήταν καλό να αναβληθεί προς το παρόν.
Πρέπει να συνεχίσουμε έναντι των Ελλήνων τις εποικοδομητικές πρω-
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τοβουλίες για την επίλυση των ζητημάτων στις διμερείς σχέσεις. Πληροφορείστε μας.
Λέκιτς
[DAMSPS, PA, godina 1963, fascikla 31, dosije 18, signatura 432/8 Ιανουαρίου 1963]
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57.
Έγγραφο της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών προς την κυβέρνηση της ΛΔΜ για τη συνομιλία του πρεσβευτή
της χώρας στην Αθήνα Πέκο Ντάπτσεβιτς με τον Αβέρωφ σχετικά με
την απόφαση της κυβέρνησης της ΛΔΜ να απαγορεύσει την περαιτέρω
διανομή του ημερολογίου της «Μάτιτσα».
[Υπουργείο Εξωτερικών]
[αρ. πρωτ.] 41601
Β΄ Διεύθυνση
Προς

24 Ιανουαρίου 1963

κυβέρνηση ΛΔΜ
Αντιπρόεδρο σύντροφο

Β. Αποστόλσκι
Σκόπια
Σχετικά με το υπ’ αριθμ. 2 από 10 Ιανουαρίου 1963 άκρως απόρρητο
έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι ο πρεσβευτής μας στην Αθήνα σύντροφος
Πέκο Ντάπτσεβιτς ανακοίνωσε στον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας κ.
Αβέρωφ τις εξηγήσεις που μας αποστείλατε με το προαναφερόμενο σχετικό
ότι οι αρμόδιοι της ΛΔΜ αποφάσισαν να σταματήσουν την περαιτέρω διανομή του Ημερολογίου της Μάτιτσα των αποδήμων της Μακεδονίας.
Ο Αβέρωφ δέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της κυβέρνησης της ΛΔΜ και τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία και το εποικοδομητικό πνεύμα της ενέργειας αυτής παρακάλεσε τον πρεσβευτή να μεταφέρει
στην κυβέρνηση της ΛΔΜ την αναγνώριση και την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η πράξη αυτή θα σημάνει
πολλά στην περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων,
κάτι που ο ίδιος επιθυμεί ιδιαίτερα.
Παράλληλα, δόθηκαν στον πρεσβευτή οδηγίες, σύμφωνα με τα στοι-
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χεία που μας αποστείλατε με το υπ’ αριθμ. 1 από 7 Ιανουαρίου 1963 άκρως
απόρρητο έγγραφό σας και άλλα παρόμοια παραδείγματα τα οποία μας υποδείξατε, να επιστήσει με τον πλέον σοβαρό τρόπο την προσοχή του Αβέρωφ στην αρθρογραφία του Τύπου τους και των ενεργειών των επισήμων
εκπροσώπων τους σε βάρος της ΛΔΜ.
Στην προειδοποίηση του πρεσβευτή ότι, εάν υπάρξει παρόμοια συνέχεια, θα υπάρξει αντίδραση από πλευράς μας, ο Αβέρωφ συμφώνησε ότι
δεν υπάρχει θέση για τέτοια φαινόμενα στις σχέσεις μας και υποσχέθηκε ότι
θα παρέμβει.
Παρακαλώ να γνωρίσετε τα ανωτέρω στους συντρόφους στην κυβέρνηση της ΛΔΜ.
Ο Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών
Ντανίλο Λέκιτς
[DAMSPS, PA, godina 1963, fascikla 31, dosije 18, signatura 41482/24
Ιανουαρίου 1963]
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58.
Τηλεγράφημα της Β΄ διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών προς την πρεσβεία Αθηνών με πληροφορίες σχετικά με την
μετεγκατάσταση προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου από
άλλες σοσιαλιστικές χώρες στη ΛΔΜ και το σχετικό ελληνικό ενδιαφέρον.
Υπουργείο Εξωτερικών
Τηλεγράφημα
Αποστολή :
Αρ.
Ημερ.:

Β΄ Διεύθυνση
47488
9 Μαρτίου 1963

Ελήφθη:
Αρχή επαφής:
Τέλος επαφής:

Προς Πρεσβεία ΟΛΔΓ Αθηνών
Ο Κουν αναφέρει από το Βερολίνο ότι ο επικεφαλής της ελληνικής αποστολής Καρανδρέας134, «εμπιστευτικά» και με παράκληση να μην αναφερθεί το όνομά του, μετέφερε:
Έλαβε εντολή από το ΥΠΕΞ να παρακολουθεί την μετοίκηση των ελλήνων προσφύγων από την Ανατολική Γερμανία στη Μακεδονία. Το ελληνικό ΥΠΕΞ θεωρεί ότι η συγκέντρωση των ελλήνων προσφύγων στη Μακεδονία, ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία Κότσα-Αβέρωφ, «υποδεικνύει ότι
πρόκειται για νέα ανθελληνική εκστρατεία». Ο Καρανδρέας είπε ότι 4.000
έλληνες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία
και την Πολωνία, περίπου 1.000 στην Ανατολική Γερμανία – από όπου το
20% «των προσφύγων σλαβικής καταγωγής» μετοίκησε στη ΛΔΜ.
134. Ο Καρανδρέας διετέλεσε πρεσβευτής της Ελλάδας στο Βερολίνο.
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Η θέση μας είναι ότι για ανθρωπιστικούς λόγους (συνένωση οικογένειας) επιτρέπουμε την μετοίκηση των Αιγαιατών Μακεδόνων, καθώς και
την αποχώρηση (μετανάστευση) από τη Γιουγκοσλαβία σε τρίτες χώρες
εκείνων που έχουν συγγενείς (συνήθως μέχρι τώρα στις υπερωκεάνιες χώρες).
Ωστόσο, και στην μετοίκηση [υπάρχει] προσανατολισμός ώστε η άφιξη
να είναι ελεγχόμενη (περιορισμένος αριθμός, αναγκαία προσόντα για απασχόληση, πολιτικά ορθή θέση έναντι της ΟΛΔΓ). Στη διάρκεια του 1961-62
μετοίκησαν 1.200 περίπου άτομα, ο εγκεκριμένος αριθμός για το τρέχον
έτος είναι περίπου 600. Δηλαδή, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για κάποια δική μας ευρεία προώθηση της μετοίκησης, με αποτέλεσμα να είναι
υπερβολικοί οι φόβοι της ελληνικής πλευράς.
Οι πληροφορίες του Καρανδρέα (πιθανόν έγγραφο του ελληνικού ΥΠΕΞ) καταδεικνύουν την ενασχόληση της ελληνικής κυβέρνησης με το ζήτημα των προσφύγων και την τάση δραματοποίησης του (στη ΛΔ Γερμανίας δεν υπάρχουν Αιγαιάτες Μακεδόνες και από εκεί δεν μετοίκησε ούτε
ένας πρόσφυγας).
Τα ανωτέρω (τα απαραίτητα μόνο στοιχεία) χρησιμοποιείστε τα στην
κατάλληλη ευκαιρία ώστε να διαλύσετε την εμμονή της ελληνικής πλευράς
ότι πρόκειται για κάποια ανθελληνική εκστρατεία μας.
Λέκιτς
[DAMSPS, PA, godina 1963, fascikla 32, dosije 29, signatura 47488/9
Μαρτίου 1963]
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59.
Μνημόνιο του αρμόδιου τμήματος Ελλάδας και Κύπρου της Β΄ Διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης της ΣΔΜ Γκρλίτσκωφ για τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
[Υπουργείο Εξωτερικών]
Β΄ Διεύθυνση
[αρ.πρωτ.] 413272

19 Φεβρουαρίου 1964

Προς κυβέρνηση της ΣΔΜ
Υπόψη σ. Βάντσο Αποστόλσκι
Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, μνημόνιο για τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις το οποίο συντάξαμε για τον πρόεδρο της κυβέρνησης της ΣΔΜ,
σύντροφο Α. Γκρλίτσκωφ.
Συνημμένα: (1) ένα

Ο Διευθυντής
Λ. Ντίρντιτς

Β΄ Διεύθυνση
Τμήμα Ελλάδας και Κύπρου
18 Φεβρουαρίου 1964
Μνημόνιο
για τον πρόεδρο της κυβέρνησης της ΣΔΜ σύντροφο Γκρλίτσκωφ για τις
ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις
Στη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, όπου στους πρώτους έξι μήνες παρέμεινε στην εξουσία η κυβέρνηση της ΕΡΕ του Καραμανλή (η οποία
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προσπαθούσε να διατηρήσει τις σχέσεις σε παγωμένη κατάσταση), ενώ στο
β΄ μισό του έτους, μετά την πολιτική κρίση στην Ελλάδα, στην εξουσία ανήλθαν τρεις υπηρεσιακές κυβερνήσεις και για σύντομο χρονικό διάστημα
η Ένωση Κέντρου με τον Παπανδρέου ως πρωθυπουργό (κάτι που διευκόλυνε μια μεγαλύτερη δραστηριότητα), οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις
προσανατολίστηκαν στη διεύρυνση των σχέσεων και την επίλυση του ζητήματος της περαιτέρω συνεργασίας σε όλους τους τομείς, οι οποίοι συγκροτούν το σώμα των σχέσεών μας – από τις οικονομικές συναλλαγές μέχρι την πολιτιστική συνεργασία, δηλαδή, στο πλαίσιο αυτό, και του κατευνασμού της πολεμικής σχετικά με τη μακεδονική μειονότητα προς όφελος
και των δύο χωρών.
Προσπαθήσαμε αδιάκοπα και σταδιακά να βαδίσουμε σ’ αυτή τη
γραμμή, καθώς οποιαδήποτε σπουδή από πλευράς μας – προώθηση της επίλυσης των ζητημάτων – θα όξυνε [την κατάσταση] και θα καθυστερούσε τη
συνολική διαδικασία ανάπτυξης. Ανεξάρτητα από την τακτική αυτή, παραμείναμε στις θέσεις αρχών και προωθήσαμε την άποψη ότι η επίλυση του
ζητήματος αυτού μπορεί απλώς να ενώσει και όχι να διχάσει τις χώρες μας,
δηλαδή προσπαθήσαμε ώστε η ελληνική πλευρά να συγκεντρώσει δυνάμεις
προς αυτή την κατεύθυνση, να αντιληφθεί την πραγματικότητα και να αντιμετωπίζει χωρίς δεύτερες σκέψεις την πολιτική μας.
Ενθαρρύναμε αδιάκοπα την ελληνική πλευρά για ενέργειες για τη βελτίωση των σχέσεων προς αμοιβαίο συμφέρον, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική πολιτική έναντι της Γιουγκοσλαβίας πρέπει να αποτελέσει τμήμα της
εθνικής ελληνικής πολιτικής η οποία δεν πρέπει να γνωρίζει συχνές αλλαγές, αλλά, αντίθετα, να εξασφαλίσει μία αδιάκοπη πρόοδο και προοπτική.
Στη διάρκεια του 1963 σημειώθηκαν σημαντικά αποτελέσματα στις
σχέσεις (στον τομέα των πολιτιστικών ανταλλαγών, στο ζήτημα της αρθρογραφίας του Τύπου και της δημιουργίας ευνοϊκότερης γενικά ατμόσφαιρας),
αν και το μεγαλύτερο εμπόδιο σ’ αυτό ήταν το γεγονός ότι στην εξουσία
βρισκόταν μία ακραία δεξιά-αντιδραστική αντικομμουνιστική κυβέρνηση, η
οποία έκανε τα πάντα προκειμένου οι σχέσεις αυτές να παγώσουν.
Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που ένα μέρος των σχέσεων, όπως η μεθοριακή επικοινωνία, η μειονότητα, η Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης και
το Χιλανδάρι, δεν μπόρεσε να βρει τη λύση του, αλλά τελεί εν αναμονή
σταθερότερης εσωτερικής κατάστασης, η οποία αναμένεται και να πραγματοποιηθεί. Το βασικό μας καθήκον κατά το επόμενο έτος θα αποτελέσει στο
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να πείσουμε την ελληνική πλευρά, καθώς αυτό απαιτεί το αμοιβαίο συμφέρον και η ειρήνη σ’ αυτό το τμήμα του κόσμου αλλά και του κόσμου γενικότερα, για την ανάγκη επίλυσης των ζητημάτων αυτών, δεδομένου ότι χωρίς την επίλυσή τους δεν μπορεί να νοηθεί η ανάπτυξη των σχέσεων στην
ολότητά τους.
Το πνεύμα της συμφωνίας Αβέρωφ-Κότσα (Δεκέμβριος 1962) και η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής είχαν θετικό αντίκτυπο, κατά πρώτον στο
ζήτημα της αρθρογραφίας του Τύπου και, ως ένα βαθμό, στη συμπεριφορά
σχετικά με το Μακεδονικό Ζήτημα.
Η ελληνική πλευρά επιχείρησε την όσο το δυνατόν περισσότερο διατήρηση αυτής της κατάστασης και δεν επέδειξε καμία ετοιμότητα ώστε η κατάσταση να εξέλθει από αυτό το πλαίσιο.
Για τον λόγο αυτό οι προσπάθειες συνίστανται στο να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη η περίοδος της εξομάλυνσης των σχέσεων· να επιχειρηθεί η βελτίωση σε όλους τους τομείς της συνεργασίας· να επιχειρηθεί η επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων ώστε να δοθεί στις σχέσεις η θέση που
απαιτούν τα διεθνή και γενικότερα συμφέροντα.
Για την επίτευξη αυτών πείθαμε την ελληνική κυβέρνηση για την ανάγκη διεύρυνσης των σχέσεων, καθώς και ότι πρέπει να είναι ελαστικότερη
στη αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων· ότι περισσότερο τα αντιμετωπίζει υπό το πρίσμα των συμφερόντων της χώρας της, υπογραμμίζοντας και
τούτο ότι είμαστε δυσαρεστημένοι από αυτή την πολιτική της ελληνικής
κυβέρνησης, η οποία, μέσω της δραματοποίησης κάποιων ζητημάτων, επανεξετάζει το σύνολο των σχέσεων και τις παγώνει. Οι ενέργειές μας κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της όσο το δυνατόν ταχύτερης εξομάλυνσης
των σχέσεων, ως προϋπόθεσης για την περαιτέρω βελτίωση σε όλους τους
τομείς της συνεργασίας. Με μια τέτοια πολιτική κατορθώσαμε σταδιακά να
αναλάβουμε πρωτοβουλία και, τουλάχιστον, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μία ευνοϊκότερη κατάσταση. Και τούτο ήταν το μέγιστο που
μπορούσαμε να πετύχουμε στις δοθείσες συνθήκες.
Σε ό,τι αφορά την οικονομική πτυχή των σχέσεων, όπως και το προηγούμενο έτος, η ελληνική πλευρά επιχείρησε τις σχέσεις που είχε με διάφορες χώρες και στηρίζονταν σε διμερείς συμφωνίες κλήρινγκ, ως εκ τούτου
και με τη Γιουγκοσλαβία, να τις προσαρμόσει στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν με την είσοδο της στην ΕΟΚ, δηλαδή στον νέο οικονομικό
προσανατολισμό της προς τη Δύση.
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Στο πλαίσιο αυτό, οι προσπάθειές μας να διευρύνουμε τις συναλλαγές
και να εξελίξουμε τις υπόλοιπες μορφές οικονομικής συνεργασίας που προβλέπονται στη σχετική συμφωνία δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι ανταλλαγές προϊόντων και ιδιαίτερα οι εξαγωγές μας παρέμειναν
κάτω από το επίπεδο του 1962.
Οι ενέργειές μας στο επόμενο έτος, μετά τη νέα νίκη της Ένωσης Κέντρου στις εκλογές, θα κινούνται στις ακόλουθες κατευθύνσεις: Η διακηρυχθείσα φιλική διάθεση της νέας κυβέρνησης, καθώς και οι εκτιμήσεις μας
ότι πρόκειται για ομάδα με την οποία η Γιουγκοσλαβία είχε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα σχετικά καλές σχέσεις, να χρησιμεύσει ως βάση
για την υλοποίηση ευρύτερων και σε διάφορα επίπεδα σχέσεων, ποιοτικά
καλύτερων από εκείνες που υπήρχαν επί κυβερνήσεως Καραμανλή, δηλαδή
να στραφούμε προς την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων με στόχο
τη διεύρυνση των σχέσεων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την πλήρη
διευθέτησή τους.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για εύκολο έργο, επειδή ούτε η νέα
κυβέρνηση έχει φιλική διάθεση έναντι του Σοσιαλισμού. Επιπρόσθετα, θα
πρέπει να επιδείξουμε υπομονή και ετοιμότητα και να εργαστούμε για την
περαιτέρω ενεργοποίηση όλων των παραγόντων για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, τα οποία θα εξασφαλίσουν και την προοπτική της
ανάπτυξης των σχέσεων.
Το ενδιαφέρον για παρουσία της Γιουγκοσλαβίας στην Ελλάδα προβάλλει σε πρώτο επίπεδο, μπροστά από όλες τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες
(το διεθνές κύρος μας, η θετική, εποικοδομητική και από άποψη αρχής
στάση μας σε όλες τις εκδηλώσεις έναντι των Ελλήνων). Θα επιχειρήσουμε
να υλοποιήσουμε το ανωτέρω πρόγραμμα προς όφελος και των δύο χωρών
και ως εκ τούτου να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη θέση μας σ’ αυτό
το τμήμα του κόσμου.
Το επόμενο έτος θα πρέπει να κυλήσει με όσο το δυνατόν περισσότερες
και διαφορετικές επαφές σε περισσότερα επίπεδα.
Πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε οι θετικές δηλώσεις των πλέον αρμόδιων ελλήνων πολιτικών της Ένωσης Κέντρου (Παπανδρέου, θανόντα Βενιζέλου, Στεφανόπουλου, Μαύρου) να υλοποιηθούν.
Πέραν αυτού, πρέπει να δούμε πως η Ένωση Κέντρου, δηλαδή η νέα
κυβέρνηση συγκεκριμένα εννοεί τη βελτίωση των σχέσεών μας, δηλαδή
πως η ίδια αντιλαμβάνεται την ουσία των σχέσεών της με τη Γιουγκοσλα-
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βία.
Σε άμεση εξάρτηση από την προαναφερόμενη άποψη του Παπανδρέου,
για τον οποίο πολλά στοιχεία αναφέρουν ότι θα είναι περισσότερο ελαστικός και προοδευτικός, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη νέα ελληνική κυβέρνηση ώστε να βλέπει ευρύτερα το ζήτημα του ρόλου της Ελλάδας, ιδιαίτερα σ’ αυτό το τμήμα του κόσμου και να βρει σε μας τη στήριξη στις προσπάθειές της για πρόοδο, δημοκρατία και ειρήνη, στο πνεύμα της γενικότερής μας πολιτικής.
[DAMSPS, PA, godina 1964, fascikla 54, dosije 5, signatura 413272/19
Φεβρουαρίου 1964]
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60.
Έγγραφο της γιουγκοσλαβικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης προς τη
γιουγκοσλαβική αντιπροσωπεία που μετείχε στις ελληνογιουγκοσλαβικές διαβουλεύσεις να μην θέσει το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα.
Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γιουγκοσλαβίας
Ομοσπονδιακή κυβέρνηση
Αρ. πρωτ. 131/1
18 Σεπτεμβρίου 1964
Βελιγράδι
Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Επιτροπή Συντονισμού
Διαβουλεύσεων και Συναντήσεων
Βελιγράδι
Σχετικά με το υπ’ αριθμ. 131 από 11 Σεπτεμβρίου 1964 έγγραφό σας,
σας ενημερώνουμε συμπληρωματικά ότι στη σύνοδο της Ομοσπονδιακής
κυβέρνησης, που έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου τ.ε., η απόφαση που ελήφθη και
η οποία σχετίζεται με τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης για τη διεξαγωγή
διαπραγματεύσεων για κάποια εκκρεμή ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ
ΣΟΔΓ και Ελλάδας, στο προαναφερόμενο έγγραφο διατυπώθηκε κατά τρόπο λανθασμένο. Αυτή έχει ως ακολούθως:
«Η κυβέρνηση έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για κάποια εκκρεμή ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ ΣΟΔΓ
και Ελλάδας. Συμφώνησε επίσης με τις απόψεις που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο του υπουργείου Εξωτερικών και τις οποίες η γιουγκοσλαβική αντιπροσωπεία οφείλει να διατυπώσει στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, με την επισήμανση ότι στο ζήτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 5, σημείο α), να μη συμπεριληφθεί η περιουσία των Αιγαιατών Μα-
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κεδόνων, καθώς και ότι κατά τη διάρκεια της σύνταξης του κειμένου της
σχετικής συμφωνίας να υπάρξει προσοχή ώστε να μην υπάρξει τέτοια διατύπωση, η οποία θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι υπήρξε αποζημίωση για
την περιουσία των Αιγαιατών Μακεδόνων.
Πέραν αυτού, αποφασίστηκε στις συνομιλίες με την Ελλάδα ενταχθεί
και το ζήτημα των διπλοϊδιοκτησιών.
Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για το περαιτέρω καθεστώς της Ελεύθερης Ζώνης Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να εξετασθεί
στο μεσοδιάστημα το ζήτημα αυτό υπό το πρίσμα εάν η εκκίνηση του ζητήματος θα διευκόλυνε ή θα δυσκόλευε τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για τα υπόλοιπα ζητήματα που αναφέρονται στο προαναφερόμενο
Πληροφοριακό Δελτίο, και στο βαθμό που υπάρξει θετική απάντηση, το
ζήτημα αυτό να συμπεριληφθεί στα ανωτέρω εκκρεμή ζητήματα για τα οποία θα υπάρξουν διαβουλεύσεις με την Ελλάδα.
Σχετικά με τις ανωτέρω διαβουλεύσεις, το ομοσπονδιακό υπουργείο
Οικονομικών πρέπει για μία ακόμη φορά να εκφράσει την άποψή του σχετικά με τη Συμφωνία Μεθοριακής Επικοινωνίας, προκειμένου να μην υπάρξουν εκ νέου διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ερμηνεία της συγκεκριμένης Συμφωνίας»
Ο Γραμματέας της κυβέρνησης
Δρ Μίλοβοϊ Ρουκάβινα
Κοιν: Ομοσπ. Υπουργείο Οικονομικών
[DAMSPS, PA, godina 1965, fascikla 43, dosije 6, signatura 436794/18
Σεπτεμβρίου 1964]
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61.
Σημείωμα για τη συνομιλία του γιουγκοσλάβου προξένου στη Θεσσαλονίκη Γκαμπιέλ Κούζινα με τον πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη
Νταν Ζάκαρι για τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Γενικό Προξενείο
της ΟΛΔΓ
στη Θεσσαλονίκη
Αρ, πρωτ. 162/64
16 Νοεμβρίου 1964
Προς

Υπουργείο Εξωτερικών
Β΄ Διεύθυνση
Βελιγράδι

Αποστέλλουμε συνημμένα σημείωμα για τη συνομιλία του Γκαμπριέλ
Κούζινα135 με τον πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Νταν Ζάκαρι [Dan
Zachary], στην οικία του, στο δείπνο της 13ης Νοεμβρίου 1964.
ΓΚ

Ο Γενικός Πρόξενος
Ντούσαν Βουγιάνοβιτς

Σημείωμα
για τη συνομιλία με τον Νταν Ζάκαρι, προξένου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη
Στο δείπνο που παρέθεσε ο αμερικανός πρόξενος Νταν Ζάκαρι, στις 13

135. Ο Γκαμπριέλ Κούζινα διετέλεσε πρόξενος της Γιουγκοσλαβίας στη Θεσσαλονίκη.
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Νοεμβρίου τ.ε., στο οποίο μετείχε ο γάλλος υποπρόξενος Ουότκινς με τη
σύζυγό του, σε σύντομη χωριστή ομιλία με τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους, ο Ζάκαρι ενδιαφέρθηκε για την ανάπτυξη των σχέσεών μας με την
Ελλάδα, για τις σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, καθώς και της
χώρας μας με τη Βουλγαρία. Πέραν αυτού, η συνομιλία αφορούσε και σε
μερικά άλλα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής της Ελλάδας.
1. Στο ερώτημα του Ζάκαρι εάν είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόσφατη σύναψη συμφωνιών με την Ελλάδα, απάντησα ότι είναι γνωστό ότι
οι σχέσεις μας με την Ελλάδα αναπτύσσονται σε φιλικό πνεύμα και ότι στις
πρόσφατες συνομιλίες επιτεύχθηκε συμφωνία σε κάποια ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Το ενδιαφέρον του για το ζήτημα αυτό δεν ξεπέρασε το
πλαίσιο του συνήθους ενδιαφέροντος. Σχεδόν το ίδιο ενδιαφέρον επέδειξε
και για την άποψή μας σχετικά με τις ελληνοβουλγαρικές συμφωνίες που
επιτεύχθηκαν πρόσφατα.
2. Σχετικά με την πολιτική, εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδας, ο Ζάκαρι μίλησε υποτιμητικά. Κατά την άποψή του, η εκδοτική
δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι πολύ αδύνατη. Το επαγγελματικό δυναμικό και η διδασκαλία στα Πανεπιστήμια είναι σε σχετικά χαμηλό επίπεδο.
Στα ελληνικά γυμνάσια οι μαθητές διδάσκονται 18 ώρες ελληνικά την εβδομάδα, ενώ η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα σχολεία είναι πολύ
περιορισμένη. Τα σχέδια του Παπανδρέου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι πολύ συγκεχυμένα, πεπαλαιωμένα και αντεπιστημονικά. Ο
γλωσσικός διαχωρισμός σε καθαρεύουσα και δημοτική όχι μόνο αποτελεί
αναχρονισμό, αλλά είναι και χωριστικός για τον λαό, ενώ χαρακτήρισε εμπόδιο στη ρεαλιστική αντιμετώπιση της σημερινής τους κατάστασης και
της θέσης τους στα Βαλκάνια την επίκλησή τους στον Ελληνισμό.
3. Ομιλώντας για το Μακεδονικό Ζήτημα στην Αιγαιακή [Μακεδονία],
ανέφερε και τη Μακεδονία του Πιρίν και δήλωσε ότι το ζήτημα αυτό είναι
σχετικά δύσκολο, καθώς οι Μακεδόνες διαβιούν στην επικράτεια τριών
διαφορετικών κρατών. Εκμεταλλευόμενος το ενδιαφέρον του για το ζήτημα
αυτό τον ρώτησα εάν έχει υπόψη του την έκθεση του Στόγιαν Πριμπίτσεβιτς.136 Μου απάντησε πως διάβασε την έκθεσή του. Σύμφωνα με τον Πρι136. Ο Στόγιαν Πριμπίτσεβιτς ήταν αμερικανός δημοσιογράφος, ο οποίος ως απεσταλμένος του αμερικανικού περιοδικού Time επισκέφθηκε την ελληνική Μακεδονία το
1962. Δημοσίευσε αργότερα το έργο Stoyan Pribichevitch, Macedonia. Its People and
History, (The Pensylvania State University Press), University Park και Λονδίνο 1982.
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μπίτσεβιτς, στις περιοχές αυτές δεν υπάρχουν περισσότεροι από 40 χιλιάδες
Μακεδόνες. Ο ίδιος ήλθε σε επαφή με πολλούς και ότι σχεδόν όλοι του είπαν ότι είναι Μακεδόνες σλαβικής καταγωγής.137 Στη συνέχεια ο Ζάκαρι
συμπλήρωσε ότι τα συμπεράσματα του Πριμπίτσεβιτς δεν είναι προς όφελός μας, καθώς ο ίδιος συμμερίζεται ρητά την άποψη ότι το στοιχείο αυτό
έχει για μας χαθεί, ότι σχεδόν όλοι με τους οποίους ήλθε σε επαφή ανέφεραν ότι μιλούσαν μακεδονικά, αλλά ότι εθνικά αισθάνονται Έλληνες. Ο
Ζάκαρι συμπλήρωσε ακόμη ότι, κατά την άποψή του, οι καλύτεροι γνώστες
του ζητήματος αυτού είναι ο Αβέρωφ και ο πρώην πρωθυπουργός Πιπινέλης138 και ότι οι απόψεις τους δεν είναι τόσο περιοριστικές και μη ανεκτικές
[...]
Γκ. Κούζινα
[DAMSPS, PA, godina 1964, fascikla 53, dosije 16, signatura 449623]

137. Η διαγραφή είναι στο πρωτότυπο.
138. Ο Παναγιώτης Πιπινέλης ήταν διπλωμάτης, πολιτικός και συγγραφέας. Διετέλεσε «πολιτικοϋπηρεσιακός» πρωθυπουργός για ένα τετράμηνο του 1963.
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62.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Πέκο Ντάπτσεβιτς για τη συνομιλία του με τον νέο έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Καμπαλούρη ενόψει της επίσκεψης του έλληνα πρωθυπουργού Γ.
Παπανδρέου και του υπουργού Εξωτερικών Κωστόπουλου στο Βελιγράδι.
Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία Γιουγκοσλαβίας
Υπουργείο Εξωτερικών
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Από: Αθήνα
Αρ. Πρωτ. 1
5 Ιανουαρίου 1965
Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Από τη συνομιλία που είχα με τον νέο έλληνα πρεσβευτή Καμπαλούρη :
Είναι φανερό ότι φοβούνται πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Παπανδρέου και Κωστόπουλου θα θέσουμε το ζήτημα της μακεδονικής μειονότητας.140 Συνδέουν [την εκτίμηση αυτή] με την εισήγηση του Προέδρου
στο Συνέδριο σχετικά με τη μειονότητα.
Του εξέθεσα την άποψη και την εκτίμησή μας ότι όλα αυτά τα ζητήμα139

139. Ο Νικόλαος Καμπαλούρης διετέλεσε πρεσβευτής της Ελλάδας στο Βελιγράδι
από τις αρχές του 1965 έως το καλοκαίρι του 1967.
140. Ο έλληνας πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου και ο υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Κωστόπουλος επισκέφθηκαν το Βελιγράδι στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 1965.
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τα θα βρουν τη θέση τους στις ευρύτερα αναπτυγμένες σχέσεις, δηλαδή ότι
τα σύνορα θα πρέπει να αποτελέσουν γέφυρα-ένωση στις σχέσεις μας.
Εξάλλου, αποκομίσαμε την αίσθηση ότι ο Καμπαλούρης θα είναι δραστήριος από το πρώτο κιόλας χρονικό διάστημα. Πρέπει να τον υποδεχθείτε
δραστήρια και να τον διευκολύνετε, λόγω της επίσκεψης, να επιδώσει το
συντομότερο δυνατόν τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο.
Πέκο
Κοιν: Β΄ Διεύθυνση
[DAMSPS, PA, godina 1965, fascikla 43, dosije 3, signatura 4179/5 Ιανουαρίου 1965]
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63.
Έγγραφο της κυβέρνησης της ΣΔΜ προς το υπουργείο Εξωτερικών για
τις ελληνικές διαμαρτυρίες για τη χρήση του όρου «Μακεδονία του Αιγαίου» σε διάφορα ταξιδιωτικά έγγραφα και για τη «Μακεδονική Εκκλησία».
Σοσιαλιστική Δημοκρατία Μακεδονίας
Εκτελεστικό Συμβούλιο
Άκρως απόρρητο 17/1
30 Ιουνίου 1965
Σκόπια
Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Β΄ Διεύθυνση
Τμήμα Ελλάδας
Βελιγράδι
Σχετ: Έγγραφό σας 420688/15 Ιουνίου 1965
Στο σημείωμά σας για τη συνομιλία του Έλληνα πρεσβευτή Καμπαλούρη με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μ. Παβίτσεβιτς αναφέρεται ότι ο έλληνας πρεσβευτής εξέθεσε ότι στις αιτήσεις που απευθύνονται
στο Γενικό Προξενείο Σκοπίων για την έκδοση θεώρησης εισόδου χρησιμοποιείται η έκφραση Αιγαιακή Μακεδονία.
Ταυτόχρονα, σας επιδόθηκε αντίγραφο αποσπάσματος πρωτοκόλλου
από το οποίο φαίνεται ότι οι συντάκτες των αιτήσεων αυτών κατάγονται, ή
όχι, από την Αιγαιακή Μακεδονία.
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι πολίτες μας, προκειμένου να
λάβουν θεωρήσεις εισόδου για να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δεν καταθέτουν καμία αίτηση στο Γενικό Προξενείο, αλλά μόνο το διαβατήριο με τη
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γιουγκοσλαβική θεώρηση εξόδου. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές για ποιες
αιτήσεις γίνεται λόγος και για πιο απόσπασμα πρωτοκόλλου (γιουγκοσλαβικού ή ελληνικού);
Η πρακτική απόκτησης ελληνικής θεώρησης εισόδου είναι η ακόλουθη: οι πολίτες μας καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα στις υπηρεσίες του
υπουργείου Εσωτερικών, βάσει των οποίων λαμβάνουν διαβατήρια και θεωρήσεις εξόδου. Με το διαβατήριο, οι ενδιαφερόμενοι εμφανίζονται στο
Προξενείο και μόνο εάν στο διαβατήριο είναι εγγεγραμμένο το όνομα συζύγου ή τέκνων, οι υπάλληλοι του Προξενείου ζητούν γι’ αυτούς (συζύγους
και τέκνα) ταυτότητες προκειμένου να διαπιστώσουν εάν γεννήθηκαν στην
Αιγαιακή Μακεδονία. Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι καμία αίτηση δεν
κατατίθεται, αλλά τα ελληνικά όργανα ζητούν να πιστοποιήσουν τον τόπο
γέννησης του αιτούντος. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το αντίγραφο αποσπάσματος πρωτοκόλλου είναι στην πραγματικότητα αντίγραφο
του πρωτοκόλλου του ελληνικού Προξενείου.
Ως εκ τούτου, η παρατήρηση του Έλληνα πρεσβευτή δε μας είναι σαφής.
Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι κάποιοι Αιγαιάτες
Μακεδόνες, προκειμένου να λάβουν ελληνική θεώρηση εισόδου, ανάφεραν
ως τόπο γέννησής τους κάποια πόλη της ΣΔΜ. Πέραν των παρεμβάσεων
του υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας προς τα τοπικά όργανα Εσωτερικών Υποθέσεων, υπήρξε παρέμβαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της
ΣΔΜ προκειμένου να μην υπάρξουν άλλα τέτοια φαινόμενα. Μας είναι
γνωστό ότι για τα άτομα από την Αιγαιακή Μακεδονία το Προξενείο ζητά
την έγκριση των Αθηνών, κάτι που σε τελική ανάλυση είναι δικαίωμά του.
Στο σημείωμα αναφέρεται ταυτόχρονα ότι ο Καμπαλούρης διαμαρτυρήθηκε ότι στις εκπομπές του Ραδιοφωνικού Σταθμού Σκοπίων «προπαγανδίζεται αρκετά η μακεδονική εκκλησία».
Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι και αυτή η παρατήρηση δεν μας είναι
σαφής. Ενδεχομένως ο Καμπαλούρης να είχε στο μυαλό του μία είδηση του
Τανγιούγκ από το Τορόντο σχετικά με τον καθαγιασμό της εκεί μακεδονικής εκκλησίας, η οποία ανακοινώθηκε σε όλες τις γιουγκοσλαβικές εφημερίδες. Δεν βλέπουμε γιατί ένα τέτοιο συμβάν να μη λάβει την πρέπουσα
δημοσιότητα στον Τύπο μας;
Θεωρούμε ότι πρέπει να ειπωθεί στον Έλληνα πρεσβευτή πως έχουν τα
πράγματα σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου, καθώς είναι φανε-
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ρό ότι πρόκειται για παρέμβαση σχετικά με ένα επινοημένο πρόβλημα.
Ο Γραμματέας
του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΣΔΜ
Βάντσο Αποστόλσκι
[DAMSPS, PA, godina 1965, fascikla 44, dosije 10, signatura 424768]
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64.
Σημείωμα για τη συνομιλία του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μ.
Παβίτσεβιτς με τον έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Ν. Καμπαλούρη
για την προπαγάνδα της ΣΔΜ περί ενιαίας Μακεδονίας.
Υπουργείο Εξωτερικών
Αρ. πρωτ. 430291
Σημείωμα
για τη συνομιλία του Μ. Παβίτσεβιτς, αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών
με τον Ν. Καμπαλούρη, πρεσβευτή της Ελλάδας στη Γιουγκοσλαβία, στις
24 Αυγούστου 1965
Ήλθε μετά από αίτημά του. […]
2. Αναφέρει ότι ο Ντζουβέροβιτς του είπε πως δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της συνάντησης της Μεικτής Επιτροπής,
ότι είναι περισσότερο ικανοποιημένος με την Ιταλία κλπ. Επιχειρεί να εξηγήσει ότι η σχετική έλλειψη εμπιστοσύνης στην Ελλάδα υπάρχει εξαιτίας
του Μακεδονικού Ζητήματος, ότι συγκεκριμένοι κύκλοι φοβούνται τις αξιώσεις μας στη Βόρεια Ελλάδα και γι’ αυτό είναι καχύποπτοι σχετικά με
την πρότασή μας για την Ελεύθερη Γιουγκοσλαβική Ζώνη, τη μεθοριακή
επικοινωνία κλπ. Με διαβεβαιώνει ότι υπάρχει καλή θέληση για συνεργασία, αλλά ότι παρεμποδίζεται λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης σε κάποιους
κύκλους. Διαμαρτύρεται για τη δραστηριότητα των Σκοπίων, όπου μέσω
της πολιτιστικής, εκκλησιαστικής και λογοτεχνικής δράσης, μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, της Μάτιτσα των Αποδήμων και του Τύπου
προπαγανδίζεται η ενιαία Μακεδονία. Τώρα γίνονται προετοιμασίες για το
μακεδονικό λεξικό στο οποίο γίνεται λόγος για την Αιγαιακή Μακεδονία.
Στην Αθήνα του υποδεικνύουν αδιάκοπα τη δραστηριότητα των Σκοπίων, η
οποία βρίσκεται σε αντίθεση με την πολιτική του Βελιγραδίου, και θέτει το
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ερώτημα εάν για το Βελιγράδι είναι σημαντικότερες οι σχέσεις με την Αθήνα ή με τα Σκόπια. Του απαντώ ότι τέτοιο δίλλημμα ουδέποτε ετέθη, ούτε
αυτό το ζήτημα γενικότερα μπορεί τεθεί, ότι η Γιουγκοσλαβία ασκεί ενιαία
εξωτερική πολιτική και προσπαθεί να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα. Συμπληρώνω ότι δε συμφωνούμε με την Ελλάδα στο ζήτημα της ύπαρξης μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα και ότι η θέση μας αυτή είναι γνωστή τόσο στον πρεσβευτή όσο και στην ελληνική κυβέρνηση. Επιπρόσθετα, ότι η Γιουγκοσλαβία –όπως γνωρίζει– δεν έχει οιεσδήποτε βλέψεις σε βάρος της Ελλάδας και κατά τρόπο αποκλειστικό ασκεί την πολιτική της με βάση την επιθυμία να αναπτύξει όσο το δυνατόν ευρύτερες σχέσεις στο πνεύμα της παραδοσιακής φιλίας. Του λέω ότι τίποτα δεν μου είναι
γνωστό σχετικά με την προπαγάνδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού και της
Τηλεόρασης των Σκοπίων που να έπληξε τα αισθήματα ή τα συμφέροντα
της Ελλάδας. Αφήνω ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνονται παροδικά παρεξηγήσεις, αλλά τόσο δική τους όσο και δική μας υποχρέωση είναι να μη δραματοποιούμε, αλλά να επιλύουμε [τις παρεξηγήσεις] με φιλικό τρόπο και με
αμοιβαία καλή θέληση, με αμοιβαία κατανόηση, με υπομονή κλπ. Του υπόσχομαι ότι θα εξετάσω τα ζητήματα που έθεσε και θα τον ενημερώσω συμπληρωματικά […]
Παβίτσεβιτς
ΚΟΙΝ:
Γενική Γραμματεία Προεδρίας Δημοκρατίας
Γραφείο Πρωθυπουργού
Συντρόφους Τσερβένκοφσκι και Νίκεζιτς
Κυβέρνηση ΣΔΜ
Β΄ Διεύθυνση
Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού
Τμήμα Ασφαλείας
Πρεσβείες Αθηνών και Λευκωσίας
Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης
Απόρρητο αρχείο
[DAMSPS, PA, godina 1965, fascikla 42, dosije 10, signatura
430291/24 Αυγούστου 1965]
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65.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Μ. Γιαβόρσκι για τη συνομιλία του με τον Μπίτσιο για τις ελληνογιουγκοσλαβικές
σχέσεις.
Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία Γιουγκοσλαβίας
Υπουργείο Εξωτερικών
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Από: Αθήνα
Αρ. Πρωτ. 253
20 Σεπτεμβρίου 1965
Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Ο Μπίτσιος141, στη διάρκεια της συνομιλίας «παρεμπιπτόντως» αναφέρθηκε στο τηλεγράφημα του Καμπαλούρη για τη συνομιλία του με τον
σύμβουλο Πόποβιτς (τηλ. αρ. 250). Μετά τη συνομιλία με τους Ντζουβέροβιτς και Παβίτσεβιτς εκτιμούν [ότι υπάρχει κάτι] «νέο και ενθαρρυντικό»
από την πλευρά μας. Αντιλαμβάνονται πως το Βελιγράδι μπορεί τώρα να
διατηρεί «υπό έλεγχο» τα Σκόπια, σε αντίθεση με τις προηγούμενες δηλώσεις, όταν ζητούσαμε να αντιληφθούν ότι το Βελιγράδι πρέπει να λαμβάνει
υπόψη του τις θέσεις της νεαρής Δημοκρατίας.
Εκτενέστερα επιχειρηματολόγησα τι σημαίνει μία και ενιαία εξωτερική
πολιτική της ΣΟΔΓ και ότι δεν πρόκειται για «έλεγχο», αλλά για ταυτόσημη

141. Ο Δημήτριος Μπίτσιος ήταν διπλωμάτης και την εποχή αυτή ήταν διευθυντής
της Α΄ πολιτικής διεύθυνσης του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.
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αντίληψη όλων των αρμοδίων. Εάν πρόκειται για ομοσπονδιακές δημοκρατίες, όπως στην περίπτωση αυτή η Κροατία, τότε καμία άλλη δημοκρατία
δεν μπορεί να ενδιαφέρεται περισσότερο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των
σχέσεων με τη γειτονική Ελλάδα από ότι ο λαός και η κυβέρνηση της Μακεδονίας, που πρώτοι αισθάνονται τα άμεσα οφέλη, ιδιαίτερα τα οικονομικά. Θεωρώ ότι το ίδιο μπορώ να πω και για τη Βόρεια Ελλάδα. Ελπίζω ότι
ο Καμπαλούρης, οι καλές προθέσεις του οποίου μας είναι γνωστές, να γνωρίσει εξαντλητικά και σε βάθος τη χώρα μου, κάτι για το οποίο θα φροντίσω και από την πλευρά μου εδώ. Ο Μπίτσιος συμφώνησε. Μου είπε εμπιστευτικά ότι το υπουργείο Εξωτερικών από τη Βόρεια Ελλάδα, από την
πλευρά των τοπικών αρχών, της αστυνομίας και διαφόρων υπηρεσιών λαμβάνει συχνά πληθώρα πληροφοριών που κάνουν λόγο για διαφορετικές
μορφές ανάμιξης της ΣΔΜ μέσω ανθρώπων που περνούν τα σύνορα, μέσω
της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, του τύπου και των επιστημονικών
εκδόσεων. Για τα ζητήματα αυτά ο Καμπαλούρης ενημέρωσε το Βελιγράδι.
Είπε ότι ο Καμπαλούρης ζήτησε να κληθεί για διαβουλεύσεις και ότι θα τον
καλέσει ευθύς μόλις σχηματιστεί κυβέρνηση. Ο Καμπαλούρης πρότεινε την
επανενεργοποίηση της πρόσκλησης προς τον πρόεδρο [της κυβέρνησης]
Στάμπολιτς.142
Γιαβόρσκι
Κοιν: Β΄ Διεύθυνση
[DAMSPS, PA, godina 1965, fascikla 43, dosije 6, signatura 433426]

142. Ο Πέταρ Στάμπολιτς διετέλεσε πρωθυπουργός της Γιουγκοσλαβίας από το
1963 έως το 1967.
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66.
Τηλεγράφημα του γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα Μιχάιλο
Γιαβόρσκι για τη συνομιλία του με τον έλληνα πρωθυπουργό για το
Μακεδονικό Ζήτημα.
Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία Γιουγκοσλαβίας
Υπουργείο Εξωτερικών
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Από: Αθήνα
Αρ. Πρωτ. 265
29 Σεπτεμβρίου 1965
Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης στον πρωθυπουργό Στεφανόπουλο143 ανέφερα ότι εκπλαγήκαμε δυσάρεστα από τη ανακίνηση του
Μακεδονικού Ζητήματος στην Ελλάδα. Το έπραξα αυτό, επειδή εκτίμησα
ότι η ατμόσφαιρα στις συνομιλίες επιτρέπει και η στιγμή ήταν η κατάλληλη
ώστε να δώσουμε στην παρέμβασή μας περισσότερο ειδικό βάρος. (Ακολουθεί έκθεση για τη χθεσινή συνομιλία με τον Τσιριμώκο,144 στη διάρκεια
της οποίας αναφέρθηκε στο ίδιο θέμα). Ο Στεφανόπουλος, αναφερόμενος
στις αναμνήσεις από την παραμονή του στη Γιουγκοσλαβία και τις συναντήσεις με τις ηγετικές μας προσωπικότητες, ζήτησε να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του στον σύντροφο Τίτο και στους συντρόφους Ράνκοβιτς, Καρ-

143. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας.
144. Ο Ηλίας Τσιριμώκος διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.
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ντέλι, Στάμπολιτς και Κότσα, με τη διαβεβαίωση ότι η φιλία και η συνεργασία με τη Γιουγκοσλαβία εμπίπτει στα βασικά στοιχεία της ελληνικής
πολιτικής και ότι θα κάνει τα πάντα για την εξέλιξή της. Πέραν των επαφών
που θα έχω με το υπουργείο Εξωτερικών και τον Τσιριμώκο, είναι στη διάθεσή μου όταν κρίνω σκόπιμο ότι είναι αναγκαίο να τον συναντήσω. Ενδιαφέρθηκε για τις οικονομικές σχέσεις και τις επικείμενες διαβουλεύσεις.
Εκτίμησε πολύ θετικά το κύρος και τις ενέργειές μας στην εξωτερική πολιτική και μίλησε με τα θερμότερα λόγια για την προσωπικότητα του συντρόφου Τίτο και τις δηλώσεις του στη διάρκεια της επίσκεψής του στη
Βουλγαρία.
Δοθέντος ότι μνημόνευσα τη δήλωση Πιπινέλη, Τσιριμώκου και την
αρθρογραφία μερικών ελληνικών εφημερίδων, του εξέθεσα τις απόψεις μας
σύμφωνα με τις οδηγίες σας στο τηλεγράφημα 433426.
Ο Στεφανόπουλος συμφώνησε. Όταν του είπα ότι θα εκθέσω τα ίδια
και στον Πιπινέλη όταν τον επισκεφθώ, ο Στεφανόπουλος επικρότησε την
ανάγκη συνομιλίας μου με τον Πιπινέλη. Στην Ελλάδα όλοι, πλην μιας μικρής ομάδας ακροδεξιών, ενδιαφέρονται για καλές σχέσεις με τη Γιουγκοσλαβία. Η δήλωση Τσιριμώκου έγινε προκειμένου να σταματήσει οποιαδήποτε περαιτέρω πολεμική στον Τύπο, κάτι στο οποίο πέτυχε.
Υπαινίσσεται τις δυσκολίες που κάποιες φορές δημιουργούν οι ξένοι.
Αυτή τη φορά ήταν η «Monde». Σε κάθε περίπτωση θεωρεί ότι, πέραν της
δήλωσης Τσιριμώκου, πρέπει και ο ίδιος να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό
και θα εκμεταλλευθεί την πρώτη κατάλληλη ευκαιρία. Είναι πεπεισμένος
ότι θα ικανοποιηθούμε και παρακαλεί να το μεταφέρω στην κυβέρνησή
μας.
Επανέλαβα τα όσα είχα πει στον Μπίτσιο (έγγραφό μας 253) και υπενθυμίζοντας τη συμπεριφορά μερικών εδώ εφημερίδων στα «Σκόπια», του
είπα ότι η ηγεσία και ο λαός της ΣΔΜ δεν επιθυμεί τίποτε άλλο παρά να
συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της φιλίας και ολόπλευρης συνεργασίας μεταξύ της γειτονικής Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας. Ο Στεφανόπουλος
άκουσε με προσοχή τα λεχθέντα μου και με ρώτησε για τον σύντροφο Μίντσεφ145 για τον οποίο είπε μερικά καλά λόγια, υπογραμμίζοντας ότι του
είναι γνωστό πως κατείχε σημαντικές θέσεις στην ομοσπονδιακή κυβέρνη145. Ο σλαβομακεδόνας πολιτικός Νίκολα Μίντσεφ διετέλεσε υπουργός Οικονομικών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Βελιγραδίου.
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ση.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του σχετικά με τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στη διάρκεια της μεγαλύτερης κυβερνητικής
κρίσης στην ιστορία της χώρας και την πρόθεσή του να συμβάλει στην τάξη
και ειρήνη. […]
Τέλος, επανέλαβε την προσήλωσή του στις καλές σχέσεις με την ΣΟΔΓ
και την ετοιμότητά του να συμβάλει στην εξέλιξή τους και ζήτησε να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του στην ηγεσία της χώρας.
Γιαβόρσκι
Κοιν: Β΄ Διεύθυνση
[DAMSPS, PA, godina 1965, fascikla 43, dosije 6, signatura 433426]
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67.
Απόσπασμα από άκρως απόρρητη έκθεση της Β΄ Διεύθυνσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών που τέθηκε υπόψη του πρωθυπουργού Πέταρ Στάμπολιτς ενόψει της επίσημης επίσκεψής του στην
Ελλάδα.
Μακεδονικό Ζήτημα (να τεθεί)
Λαμβάνοντας ως αφορμή τα αρνητικά σχόλια που εμφανίστηκαν το
τρέχον έτος στον ελληνικό τύπο σχετικά με το λεγόμενο Μακεδονικό Ζήτημα, να υποδειχθεί στην ελληνική πλευρά το επιζήμιο μιας τέτοιας αρθρογραφίας (στην οποία γίνεται χρήση αυθαίρετων στοιχείων και συμπερασμάτων) στην εξέλιξη των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Η ανακίνηση του
ζητήματος αυτού από τον ελληνικό τύπο σημαίνει την παραβίαση της συμφωνίας του 1962 στην οποία κατέληξαν οι υπουργοί Εξωτερικών Κότσα
Πόποβιτς και Ευάγγελος Αφέρωφ ότι προς όφελος της επιθυμητής εξέλιξης
των σχέσεων να αποφεύγεται οποιαδήποτε δραστηριότητα και εκδήλωση
που θα μπορούσε να διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Πιστεύουμε ότι η ελληνική πλευρά γνωρίζει πολύ καλά ότι κανείς στην
Γιουγκοσλαβία δεν έχει εδαφικές βλέψεις, καθώς και ότι οι αλλαγές των
συνόρων με τη χρήση βίας είναι ξένες προς την πολιτική μας της δραστήριας και φιλειρηνικής συνύπαρξης.
Στο βαθμό που η ελληνική πλευρά θέσει αίτημα να προβούμε σε δήλωση για το απαραβίαστο των συνόρων μας (επικαλούμενη την Βουλγαρία)
να αναφέρουμε ότι είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε τέτοια δήλωση, στο
βαθμό που η ίδια θα εμπεριείχε ταυτόχρονα και την θέση μας για την μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα.
[DAMSPS, PA, έτος 1966, fascikla 48, dosije 11, signatura 435322/8
Σεπτεμβρίου 1966.]
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68.
Κρυπτοτηλεαντιγράφημα της πρεσβείας Αθηνών για τη συνομιλία του
εμπορικού ακολούθου της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας Κομάτινα με τον
σύμβουλο στην Α΄ πολιτική διεύθυνση Κοραντή για το Μακεδονικό
Ζήτημα με αφορμή την επίσκεψη του γιουγκοσλάβου πρωθυπουργού
Πέταρ Στάμπολιτς στην Αθήνα.
Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γιουγκοσλαβίας
Υπουργείο Εξωτερικών
Κρυπτοτηλεγράφημα
Άκρως Απόρρητο
Αθήνα, αρ.πρωτ. 500
16 Οκτωβρίου 1966
Προς Υπουργείο Εξωτερικών
Ο Κοραντής, σύμβουλος στην Α΄ Πολιτική Διεύθυνση, προς τον Κομάτινα:
1. Είναι πεπεισμένοι για τη θετική εξέλιξη και κατάληξη των συνομιλιών Στάμπολιτς-Στεφανόπουλου.146 Ωστόσο, η πρόοδος σε μία σειρά ζητημάτων αναμφίβολα επιβαρύνεται από το «Μακεδονικό Πρόβλημα», το
οποίο, παροδικά αλλά αδιάκοπα, επανέρχεται στην επιφάνεια. Υπό το πρίσμα αυτό τείνουν να αντιληφθούν και την πρόσφατη ομιλία του συντρόφου
Τσερβένκοφσκι147 στους εορτασμούς για την επέτειο της εξέγερσης, στην
οποία δήθεν υπογράμμισε «ότι πρέπει να υπάρξει ενοποίηση όλων των Μα146. Ο γιουγκοσλάβος πρωθυπουργός Πέταρ Στάμπολιτς πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Αθήνα από 21-23 Οκτωβρίου 1966.
147. Πρόκειται για την ομιλία που εκφώνησε ο Τσερβένκοφσκι στη διάρκεια των
εορτασμών της εθνικής εορτής της 11ης Οκτωβρίου, ημέρα εξέγερσης του «μακεδονικού» λαού κατά του Φασισμού.
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κεδόνων» (ανέφερε ότι έχουν στη Διεύθυνση τη μετάφραση ολόκληρης της
ομιλίας). Ανέφερε για την προσωπική μου πληροφόρηση ότι για συγκεκριμένους κύκλους που σχετίζονται με τα ζητήματα της μεθορίου οι σχέσεις με
τη Γιουγκοσλαβία είναι περισσότερο ευαίσθητες από ότι εκείνες με τη
Βουλγαρία. Και τούτο γιατί, έναντι της Βουλγαρίας υπάρχει αυστηρό σύστημα ελέγχου κάθε ταξιδιώτη, πρακτικά «ένα σιδηρούν παραπέτασμα»,
ενώ έναντι της Γιουγκοσλαβίας το καθεστώς είναι δήθεν διαφορετικό και
«πολύ πιο φιλελεύθερο», μολονότι εκεί βρίσκονται εγκατεστημένοι πρόσφυγες του Εμφυλίου Πολέμου. Στο ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος ο Στρατός, ο οποίος, κατά κύριο λόγο, αντιτίθεται στη διεύρυνση της
μεθοριακής επικοινωνίας ατόμων και άλλης παρόμοιας μεθοριακής συνεργασίας (μεθοριακές ανταλλαγές προϊόντων, μεθοριακή συγκοινωνία κλπ).
Επαναλαμβάνει ότι η μοναδική διέξοδος είναι η τήρηση της συμφωνίας για
τη μη ανακίνηση του ζητήματος.
Σχετικά με τα ανωτέρω του Κοραντή, ανέφερα ότι μια τέτοια προσέγγιση αποτελεί στην πραγματικότητα πηγή καχυποψίας η οποία συχνά δηλητηριάζει τις σχέσεις και τούτο αντανακλάται ιδιαίτερα στον Τύπο (ο Κοραντής επαναλαμβάνει την αδυναμία τους σε σχέση με τον Τύπο), ότι αυτοί
στην πραγματικότητα παραβιάζουν τη συμφωνία, ότι, δηλαδή, η εμμονή
τους στην ύπαρξη διαφορών μεταξύ Βελιγραδίου και Σκοπίων αποτελεί
κάτι παραπάνω από ψευδαίσθηση, [αποτελεί] ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Γιουγκοσλαβίας. Απέρριψα αποφασιστικά τον υπαινιγμό σχετικά
με την ομιλία του συντρόφου Τσερβένκοφσκι, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν είναι δυνατόν να αναμένουν ο μακεδονικός λαός να μην ομιλεί
για τον αγώνα του για ελευθερία και ανεξαρτησία κλπ. […]
Γιαβόρσκι
Κοιν:

Β΄ Διεύθυνση
Στάμπολιτς
Οικονομολόγους

[DAMSPS, PA, godina 1966, fascikla 48, dosije 11, signatura
437193/16 Οκτωβρίου 1966]
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69.
Απόσπασμα έκθεσης του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών για
τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
[…] Μακεδονική μειονότητα
Η ελληνική πλευρά ανακίνησε αρκετές φορές το ζήτημα της μειονότητας μέσω του Τύπου ή των δηλώσεων συγκεκριμένων πολιτικών της Δεξιάς. Με τον τρόπο αυτό, το ζήτημα χρησίμευσε ως αντικείμενο για την
παρεμπόδιση μιας περισσότερο θαρραλέας εξέλιξης των σχέσεων με τη
Γιουγκοσλαβία. Τούτο συνέβη στη διάρκεια της επίσκεψης του Παπανδρέου στο Βελιγράδι, με την έναρξη εκστρατείας κατά του επιταχυνόμενου
επαναπατρισμού των ελλήνων πολιτικών προσφύγων, στο Συμβούλιο του
Στέμματος μετά την πτώση Παπανδρέου, με αφορμή την επίσκεψη Τίτο στη
Βουλγαρία, αλλά και μετά. Οι κυβερνήσεις εκμεταλλεύθηκαν τις προαναφερόμενες εκστρατείες προκειμένου να προωθήσουν τη θέση ότι στην Ελλάδα δεν υφίσταται ζήτημα μακεδονικής μειονότητας και να μας διαβεβαιώσουν ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δυνάμεις που ανακινούν το
ζήτημα αυτό. Στην πραγματικότητα, αν εξαιρέσουμε την ΕΔΑ, η ηγεσία της
οποίας έχει ρεαλιστικότερη και θετικότερη θέση στο ζήτημα της μακεδονικής μειονότητας, αλλά για λόγους πολιτικού οπορτουνισμού δεν τη διατυπώνει δημόσια, στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα μπορεί να γίνει λόγος μόνο
για μεμονωμένα άτομα που έχουν κάπως ευρύτερες απόψεις για το ζήτημα.
Οι δεξιοί κύκλοι, συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΕΞ, της αστυνομίας
και των στρατιωτικών παραγόντων, επιχείρησαν αδιάκοπα να επιβαρύνουν
την ατμόσφαιρα ότι επίκειται η ανακίνηση του Μακεδονικού Ζητήματος
από την πλευρά της Γιουγκοσλαβίας. Το υπουργείο Εξωτερικών, στην
πραγματικότητα, ήταν ο δημιουργός της πολιτικής σ’ αυτό και σε άλλα παρόμοια ζητήματα. Κατά πρώτον, μετά από οδηγίες του προετοιμάστηκαν,
τόσο μέσω της πρεσβείας στο Βελιγράδι όσο και εδώ, και ανακοινώθηκαν
αποσπασματικά στοιχεία για δήθεν ανθελληνική δράση των Αιγαιατών στη
ΣΔΜ, έγιναν άδικες παρεμβάσεις εξαιτίας διαφόρων εκπομπών του Ραδιο239
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φωνικού Σταθμού Σκοπίων κλπ. Μολονότι είναι γνωστή η γιουγκοσλαβική
πολιτική, διατυπώθηκε η επιθυμία να προβούμε σε δήλωση ότι δεν έχουμε
εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας. Επ’ αυτού, υπογραμμιζόταν η
ύπαρξη παρόμοιας δήλωσης των Βουλγάρων με τους οποίους, λόγω της
ταυτότητας των απόψεων στο ζήτημα της μειονότητας, δεν αποκλείεται να
υπάρχει άτυπος συντονισμός. Παρών είναι και ο ξένος παράγοντας, ειδικότερα ο αμερικανικός και ο αγγλικός, ο οποίος επιθυμεί διακαώς την κατά
καιρούς ανακίνηση του Μακεδονικού Ζητήματος.
Η σοβινιστική και στην ουσία αντιγιουγκοσλαβική άποψη των δεξιών
κύκλων έχει αναθερμανθεί μετά την πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου,
στις 15 Ιουλίου 1965. Διεκόπη η διαδικασία εκδημοκρατισμού (περισσότερες ατομικές ελευθερίες, μείωση των εξουσιών της χωροφυλακής κλπ) η
οποία δημιουργούσε καλύτερο κλίμα και για τη μακεδονική μειονότητα.
Έτσι, στην πραγματικότητα, η ελληνική πλευρά παραβιάζει τη συμφωνία Κ. Πόποβιτς-Αβέρωφ για να τεθεί στην άκρη το ζήτημα της μακεδονικής μειονότητας και μάλιστα επιχειρεί να περάσει στην αντεπίθεση. Μέχρι
τώρα η ίδια δεν επιθυμεί να αντιληφθεί ότι για τη Γιουγκοσλαβία το ζήτημα
της μειονότητας έχει παρά πολύ μεγάλη σημασία από άποψη αρχών. Σ’ αυτή την κατάσταση, εμμένοντας στην αρχική μας θέση, αλλά σεβόμενοι την
ανωτέρω συμφωνία, εμείς πρέπει και στη συνέχεια να εργαστούμε ώστε να
είμαστε αδιάκοπα σε θέση να αποδείξουμε στους Έλληνες ότι εκείνοι καταχρώνται το ζήτημα αυτό και δηλητηριάζουν τις διμερείς σχέσεις μας. Παράλληλα, θα αναζητήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε και άλλες οδούς για
τη δημιουργία καλύτερου κλίματος και για τη μειονότητά μας. Επειδή, και
στο ζήτημα αυτό σα να διαφαίνεται ότι διαγράφεται η δυνατότητα σχετικής
προόδου και σταδιακής υπέρβασης της ατμόσφαιρας και μεγαλύτερη κατανόηση. Η προαναφερόμενη υποδοχή η οποία επιφυλάχθηκε στον Δήμαρχο
Σκοπίων σύντροφο Πόπωφ στην Ελλάδα είναι ένα από τα σημάδια αυτά.
Προς την ίδια κατεύθυνση συγκλίνει και το ενδιαφέρον και οι δυνατότητες
που αρχίζουν να διαγράφονται στον οικονομικό τομέα (Esso-Pappas, ορυχεία χρωμίου, επίλυση του ζητήματος των υδάτων, μεγαλύτερες οικονομικές σχέσεις με τη Θεσσαλονίκη, το Λιμένα, τις επιχειρήσεις κλπ). Προς την
κατεύθυνση αυτή μεγάλη είναι η βοήθεια, η άποψη και το ενδιαφέρον που
επιδεικνύουν οι σύντροφοί μας στη ΣΔΜ. […]
[DAMSPS, PA, godina 1965, fascikla 44, dosije 17, signatura 46723]
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70.
Σημείωμα της πρεσβείας Αθηνών για τη συνομιλία του εμπορικού ακολούθου της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας Μπράνκο Κομάτινα με τον διευθυντή της Α΄ διεύθυνσης του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Καμπιώτη για το Μακεδονικό Ζήτημα.
Πρεσβεία ΣΟΔΓ στην Αθήνα
Άκρως απόρρητο αρ. 71
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 1966
Σημείωμα
για συνομιλία του εμπορικού ακολούθου, Μπ. Κομάτινα, με τον Διευθυντή
της Α΄ Διεύθυνσης του ΥΠΕΞ, κ. Καμπιώτη, στις 23 Οκτωβρίου 1966
Η συνομιλία διεξήχθη στο χώρο του ΥΠΕΞ κατά τη διάρκεια των εργασιών για την οριστικοποίηση και αναπαραγωγή της ανακοίνωσης σχετικά
με την επίσκεψη του προέδρου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην Ελλάδα.
Ο Καμπιώτης προκάλεσε τη συνομιλία, με την επισήμανση ότι επιθυμεί να ομιλήσει ανοικτά και άτυπα, κάτι που έγινε αμοιβαία αποδεκτό.
Άρχισε με την επισήμανση ότι ως διευθυντής γενικότερα, αλλά και σε
σχέση με την επίσκεψη του προέδρου [της ομοσπονδιακής κυβέρνησης]
Στάμπολιτς, σκέφθηκε πολύ για την πραγματική κατάσταση στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. Αναλύοντας τις σχέσεις, δεν μπορεί παρά να αποκομίσει την αίσθηση ότι, παρόλη τη διεύρυνσή τους σε σειρά τομέων, οι
σχέσεις στην πραγματικότητα επιδεινώθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια.
Ανεξάρτητα εάν επιθυμούμε κάτι τέτοιο ή όχι, συσσωρεύτηκαν τόσα προβλήματα μεταξύ μας ώστε αν δεν τα απομακρύνουμε σύντομα, οι σχέσεις
μας μπορεί να επιδεινωθούν κατά τρόπο μοιραίο. Ουσιαστικά, πρόκειται
για το λεγόμενο Μακεδονικό Ζήτημα, το οποίο, αν ληφθούν υπόψη οι διά-
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φορες δηλώσεις (ανέφερε ξανά την ομιλία του συντρόφου Τσερβένκοφσκι
και την υποτιθέμενη δήλωσή του για «την ενοποίηση των υπόδουλων αδελφών») και οι ενέργειες των Σκοπίων, δεν μπορεί παρά η Ελλάδα να ανησυχεί για την ουσία των γιουγκοσλαβικών προθέσεων και για την επιβάρυνση
όλων των πτυχών και τομέων των σχέσεών μας. Ακόμη περισσότερο σήμερα που, μετά από τις πρόσφατες συνομιλίες, δεν υπάρχουν ψευδαισθήσεις
πως παρόμοιες περιπτώσεις δεν είναι αποτέλεσμα της ενιαίας γιουγκοσλαβικής πολιτικής, αλλά μεμονωμένων ενεργειών των Μακεδόνων.
Ανέφερα ότι πρόκειται στην πραγματικότητα, και τούτο μας εκπλήσσει
και μας ανησυχεί, για τη σταθερή ελληνική καλλιέργεια καχυποψίας για τις
«προθέσεις» της Γιουγκοσλαβίας, αν και στις συνομιλίες που έγιναν διευκρινίστηκε εκ νέου, ότι δηλαδή η άποψη της Γιουγκοσλαβίας για την ύπαρξη μακεδονικής εθνοτικής ομάδας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν
σημαίνει, το αντίθετα μάλιστα, ότι η ίδια έχει και εδαφικές διεκδικήσεις.
Στο ζήτημα αυτό ο Τύπος σας συνεχίζει να εμμένει, μολονότι, όπως φαίνεται, όλα αυτά «διέρρευσαν» από την προχθεσινή σύνοδο και έληξαν με τις
γνωστές δηλώσεις των Στάμπολιτς και Παβίτσεβιτς, κατ’ επέκταση, του
Στεφανόπουλου και του Τούμπα.148 Επιπρόσθετα, ο Τύπος αδιάκοπα αγνοεί
την ύπαρξη της ΣΔΜ, ενώ από το γεγονός ότι οι πρεσβευτές σας δεν επισκέφθηκαν μέχρι τώρα μόνο αυτή τη Δημοκρατία149 συνάγεται η ταύτιση
της επίσημης ελληνικής πολιτικής με αυτή τη θέση του Τύπου, κάτι που
στην πραγματικότητα σημαίνει μη σεβασμό στη συνταγματική τάξη της
Γιουγκοσλαβίας. Η σχέση της Ελλάδας έναντι της ΣΔΜ δεν μπορεί παρά να
προσβάλει όχι μόνο κάθε Μακεδόνα, αλλά και κάθε Γιουγκοσλάβο, για τον
επιπρόσθετο λόγο που η ίδια η ΣΔΜ ενδιαφέρεται και αδιάκοπα προσπαθεί
για την ανάπτυξη όλων των ειδών συνεργασίας με την Ελλάδα.
Αφού τόνισε ιδιαίτερα ότι οι ίδιοι δεν έχουν τίποτε εναντίον της ΣΔΜ
και των δραστηριοτήτων της σε σχέση με τους «Γιουγκοσλάβους Μακεδό148. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Στάμπολιτς στην Αθήνα υπήρξε εμπλοκή
σχετικά με το τελικό ανακοινωθέν. Τελικά οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συμπεριληφθεί παράγραφος που επιβεβαίωνε την προσήλωσή τους στις αρχές της ισότητας, της
εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της αυστηρής μη ανάμιξης στις
υποθέσεις του άλλου κράτους.
149. Η πλειοψηφία των ελλήνων πρεσβευτών στο Βελιγράδι, με εξαίρεση τον
Τσακαλώτο, δεν πραγματοποίησαν επίσκεψη στα Σκόπια στο χρονικό διάστημα μεταξύ
1950-1967.
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νες», ο Καμπιώτης αναφέρθηκε, με την επισήμανση ότι πρόκειται για ένα
μικρό μόνο μέρος εκείνων «που έχουν στους φακέλους», σε εκείνα που
τους ανησυχούν ιδιαίτερα:
1. Η «κατάχρηση» από την πλευρά των Μακεδόνων της μεθοριακής επικοινωνίας, καθώς οι κάτοχοι των δελτίων εισόδου έρχονται στην Ελλάδα
δήθεν για προπαγάνδα, «πείθουν» τους Έλληνες της μεθοριακής ζώνης ότι
είναι Μακεδόνες και ότι πρέπει να ομιλούν μόνο τη μακεδονική γλώσσα και
ότι τα δελτία εισόδου χρησιμοποιούνται δήθεν για την είσοδο στην Ελλάδα
αξιωματούχων του υπουργείου Εσωτερικών.
Σχετικά με τα ανωτέρω ανέφερα ότι είναι άσχημη η εξαγωγή πολιτικών
συμπερασμάτων από τη συνάντηση δύο αγροτών-γειτόνων τους οποίους
χωρίζουν απλώς τα σύνορα και οι οποίοι, κατά το έθιμό τους, έγιναν αδελφοπητοί. Θα ήταν διαφορετική η περίπτωση εάν αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικών περνούσαν τα σύνορα, αλλά τέτοιες συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν μας έχουν μέχρι σήμερα υποδειχθεί από την ελληνική πλευρά.
2. Η παραμονή 45.000 ελλήνων πολιτικών προσφύγων στη ΣΔΜ, δηλαδή στα ελληνικά σύνορα, δεν μπορεί παρά να θέσει το ερώτημα για τους
λόγους που εγκαταστάθηκαν σ’ αυτή ακριβώς την περιοχή. Με ρωτά πως
θα βλέπαμε την περίπτωση να υπήρχε αντίστοιχος αριθμός Τσέτνιτσι150 και
Ουστάσι151 στη Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα, έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση:
αν, για παράδειγμα, κάποιος ήταν αρχηγός ομάδας στον Εμφύλιο Πόλεμο,
τώρα λαμβάνει σύνταξη καπετάνιου, σαν να ολοκλήρωσε την καριέρα του
στον γιουγκοσλαβικό στρατό.152
Του επεσήμανα ότι αποδεχθήκαμε τους πρόσφυγες αυτούς σύμφωνα με
τις διεθνώς αποδεκτές ανθρωπιστικές αρχές, ότι οι ίδιοι αβίαστα επέλεξαν
αυτές τις περιοχές οι οποίες κλιματικά ανταποκρίνονται τα μέγιστα στην
150. Οι Τσέτνιτσι ήταν σερβικά ένοπλα σώματα, κατά κύριο λόγο φιλοβασιλικά,
που δραστηριοποιήθηκαν στη διάρκεια της Κατοχής στη Γιουγκοσλαβία και αντιτάχθηκαν στους Παρτιζάνους του Τίτο.
151. Οι Ουστάσε ήταν μέλη της κροατικής εθνικιστικής οργάνωσης, με ιδεολογική
συγγένεια με τον Φασισμό και τον Ναζισμό. Ήταν υπεύθυνοι για τις δολοφονίες χιλιάδων Σέρβων στα όρια του δωσιλογικού Ανεξάρτητου Κράτους των Κροατών στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
152. Στα μέλη του ΕΑΜ και του ΔΣΕ παρέχονταν από το γιουγκοσλαβικό κράτος
τα ίδια ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τα άτομα που μετείχαν στον
γιουγκοσλαβικό εθνικοαπελευθερωτικό στρατό στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
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Ελλάδα, ότι η ελληνική κυβέρνηση ακόμη και σήμερα δεν τους επιτρέπει
τον επαναπατρισμό, ότι δεν είναι οργανωμένοι, ούτε έχουν εφημερίδες, ουσιαστικά, δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα σε βάρος των ελλήνων
πολιτών ή της Ελλάδας. Σχετικά με το τελευταίο, ο Καμπιώτης υπενθύμισε
ότι τους είναι γνωστό ότι οι ίδιοι στα μέρη που κατοικούν παρόλα αυτά
πραγματοποιούν «συγκεντρώσεις», ότι ως δημοσιογραφικό όργανο στην
πραγματικότητα τους χρησιμεύει ο μακεδονικός Τύπος (αυτόν φυσικά τον
ισχυρισμό του δε μπόρεσε να τον υποστηρίξει με στοιχεία, παρά με έναν
γενικό ισχυρισμό ότι η αρθρογραφία του τους ικανοποιεί).
3. Η ΣΔΜ εγκατέστησε δίκτυο τηλεοπτικών αναμεταδοτών προς την
Ελλάδα (αλλά και προς την Αλβανία και τη Βουλγαρία, αλλά αυτό δεν τον
αφορά) για προπαγανδιστικούς λόγους και ιδιαίτερα για την καλλιέργεια
της μακεδονικής γλώσσας στη Βόρεια Ελλάδα.
Εξέφρασα την έκπληξή μου γι’ αυτό τον ισχυρισμό καθώς γνωρίζουν
καλά ότι η ΣΔΜ εγκατέστησε δίκτυο αναμεταδοτών προκειμένου να εξασφαλίσει στους πολίτες της τη δυνατότητα, την οποία άλλωστε έχουν και οι
υπόλοιποι πολίτες της Γιουγκοσλαβίας, να παρακολουθούν τηλεόραση.
Με τα ανωτέρω φθάσαμε σιγά-σιγά και στο ζήτημα της μειονότητας.
Μετά τον ισχυρισμό ότι αυτή δεν υφίσταται στην Ελλάδα, ο Καμπιώτης
τόνισε ότι του είναι κατανοητό που η ΣΔΜ μέσω προπαγάνδας επιχειρεί να
«κατασκευάσει» μακεδονικό έθνος στη Γιουγκοσλαβία, αλλά η προσπάθειά
της να κατασκευάσει μακεδονική μειονότητα σε άλλες χώρες δεν είναι «καθαρή». Επ’ αυτού υπογράμμισα ότι οι μειονότητες, όπως και τα έθνη, δεν
μπορούν να επινοηθούν και ότι το μακεδονικό έθνος είναι μία πραγματικότητα, ότι έχει τη δική του μακρά ιστορία (και ιστορία αγώνων για τη χειραφέτηση και τη διαμόρφωσή του), η οποία σήμερα βρήκε την πραγμάτωσή
της στη ΣΔΜ. Τμήματα του έθνους αυτού, κάτι εξάλλου που αποτελεί συνήθη φαινόμενο ανά τον κόσμο, παρέμειναν υπό τη μορφή μειονότητας και
εκτός των συνόρων της ΣΔΜ, στη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Σε υποερώτημα του Καμπιώτη, εάν γενικά η μειονότητα έχει προοπτική ύπαρξης, εάν
πολιτιστικά και πνευματικά δεν συνδέεται επί μακρόν με το αντίστοιχο έθνος,153 κάτι που μπορεί πρακτικά να υλοποιηθεί μόνο μέσω της διατήρησης μειονοτικών σχολείων από την πλευρά της χώρας-μητρόπολης, του ε153. Η έκφραση «αντίστοιχο έθνος» αποδίδει την έκφραση matica η οποία στην
κυριολεξία υποδηλώνει τη μητέρα των μελισσών.
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ξήγησα ότι η Γιουγκοσλαβία ως πολυ-μειονοτική χώρα, [τάσσεται] υπέρ
της καλλιέργειας πνευματικών σχέσεων της μειονότητας με το αντίστοιχο
έθνος. Ταυτόχρονα όμως τάσσεται αταλάντευτα υπέρ της άποψης ότι η
μειονότητα πρέπει να είναι πλήρως νομιμόφρων και αφοσιωμένη στη χώρα
στην οποία ζει, ότι είναι συστατικό της [χώρας] στοιχείο, δηλαδή, ότι από
την άποψη αυτή είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε χειραγώγηση από την
πλευρά του αντίστοιχου κράτους-έθνους. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι η
μειονότητα μπορεί να αποτελέσει «γέφυρα» για την προσέγγιση των λαών
κλπ.
4. Η ΣΔΜ εκμεταλλεύεται τις οργανώσεις της στο εξωτερικό (Καναδά,
ΗΠΑ κλπ) για προπαγάνδα και «μακεδονοποίηση» των μεταναστών από τη
Βόρεια Ελλάδα. Οι οργανώσεις αυτές τυπώνουν δήθεν χάρτες της Μακεδονίας που περιλαμβάνουν και τη Θεσσαλονίκη και προωθούν την έκφραση
Αιγαιακή Μακεδονία κλπ.
Του είπα ότι σίγουρα έχει εξαχθεί λανθασμένο συμπέρασμα σχετικά με
τη «μακεδονοποίηση», εάν ένας μετανάστης από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος αισθάνεται Μακεδόνας, ενταχθεί στις μακεδονικές οργανώσεις μεταναστών. Σε ό,τι αφορά παρόμοιους χάρτες, εάν εμφανίζονται, όπως ισχυρίζεται, δεν έχουν καμία σχέση με τη ΣΔΜ. Είναι ζήτημα ποιος τους εκτυπώνει και με ποιες προθέσεις τους διακινεί.
Τέλος, «από καλή πρόθεση», ο Καμπιώτης μας επισείει την προσοχή
στα προαναφερόμενα, υπογραμμίζοντας ότι αυτά και άλλα παρόμοια φαινόμενα προκαλούν και ενισχύουν τον δισταγμό και την καχυποψία τους.
Από την πλευρά μου εξέφρασα τους φόβους μου ότι οι σχέσεις με τη
Γιουγκοσλαβία είναι υπερβολικά βεβαρημένες από διάφορους «φακέλους»,
οι οποίοι δημιουργούνται μηχανικά και με ανεπαρκή προσέγγιση. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που και μ’ αυτή την αφορμή εκφράστηκαν κατά τρόπο σαφή σε ανώτατο επίπεδο, ότι δηλαδή η Γιουγκοσλαβία επιθυμεί
και είναι προς αμοιβαίο όφελος η φιλία και η στενή συνεργασία με την Ελλάδα, ότι η θέση της για την ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας επ’ ουδενί δε
σημαίνει ότι έχει εδαφικές βλέψεις, ότι, ουσιαστικά, αυτό το εκκρεμές ζήτημα μπορεί να καταλάβει την πραγματική του θέση και τις πραγματικές
του διαστάσεις μόνο με την ανάπτυξη της συνεργασίας σε όλους τους τομείς και την καλλιέργεια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Μπράνκο Κομάτινα
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Κοιν:

ΥΠΕΞ (Β΄ Διεύθυνση)
Εκτελεστικό Συμβούλιο ΣΔΜ (σ. Β. Αποστόλσκι
ΥΠΕΞ (Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Έρευνας)
Πρεσβεία Αθηνών

[DAMSPS, PA, godina 1965, fascikla 45, dosije 13, signatura 439491/1
Νοεμβρίου 1966]
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ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΑΙ H ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

Εικ. 1. Επίσκεψη του Τίτο στην Ακρόπολη (1954).
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Εικ. 2. Επίσκεψη του Τίτο στην Ακρόπολη (1954).

Εικ. 3. Άφιξη του Τίτο στη Θεσσαλονίκη (1954).
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Εικ. 4. Άφιξη του Τίτο στη Θεσσαλονίκη (1954).

Εικ. 5. Επίσκεψη του ελληνικού βασιλικού ζεύγους στο Βελιγράδι (1955).
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Εικ. 6. Επίσκεψη του ελληνικού βασιλικού ζεύγους στο Βελιγράδι (1955).

Εικ. 7. Επίσκεψη του Κ. Καραμανλή στο Βελιγράδι (1960).
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ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΑΙ H ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

Εικ. 8. Επίσκεψη του Κ. Καραμανλή στο Βελιγράδι (1960).
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Εικ. 9. Επίσκεψη Προέδρου Ελληνικού Κοινοβουλίου Κ. Ροδόπουλου (1958)
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Εικ. 10. Επίσκεψη του Γ. Παπανδρέου στο Βελιγράδι (1965)
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