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Σε μια περίοδο εξαιρετικής ρευστότητος στον γεωπολιτικό χώρο των Βαλ-
κανίων, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής το Φθινόπωρο του 2013, 
ισχυρά διεθνή κέντρα επανατοποθετούν σε νέες δικές τους βάσεις το Μακεδονικό 
Ζήτημα. Ενδεικτικά τα εξής γεγονότα:

1. Αρχές Σεπτεμβρίου 2013 η UNESCO οργάνωσε και παρουσιάζει στο Βε-
λιγράδι της Σερβίας την κινητή έκθεση με τίτλο Φαντασιακά Βαλκάνια, ταυτότητα 
και αναμνήσεις του 19ου αιώνα. Το τίτλος της παραπέμπει ευθέως στον Anderson 
που υποστηρίζει ότι τα Έθνη είναι δήθεν Φαντασιακές Κοινότητες. Την άποψη αυτή 
υποστηρίζουν –και στην Ελλάδα– νεωτερικοί διεθνιστές με πληθώρα βιβλίων, ακα-
δημαϊκών μαθημάτων και άρθρων.

2. Στα μέσα Σεπτεμβρίου 2013 κυκλοφόρησε σε μυριάδες αντίτυπα και ευτε-
λή τιμή, μέσω αθηναϊκής εφημερίδος, το βιβλίο Σκοτεινή Ήπειρος του καθηγητού 
Μαρκ Μαζάουερ ο οποίος στον πρόλογό του αναφέρει ότι δήθεν «ορισμένα έθνη 
–όπως η Πρωσία– εξαλείφθηκαν από τον χάρτη και τη μνήμη των ζωντανών ανθρώ-
πων ενώ άλλα –όπως η Αυστρία και η Μακεδονία– έχουν ηλικία μικρότερη από τρεις 
γενεές». «Δεν ήσαν Αυστριακοί» προφανώς οι κάτοικοι της Βιέννης, ο Μέτερνιχ, ο 
Μότσαρτ, ο Μπραμς, ο Γιόχαν Στράους κτλ. Ούτε οι Πρώσοι με επί κεφαλής τον 
Μπίσμαρκ δημιούργησαν τη Γερμανία!1 Στο γνωστό βιβλίο Θεσσαλονίκη, η Πόλη 
των Φαντασμάτων ο Μαζάουερ αποδόμησε την ελληνική ταυτότητα της Θεσσαλο-
νίκης και εξωράισε τη δεσποτεία των Οθωμανών. Του απάντησε, με πλήρη τεκμή-
ρια, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.2

3. Το Πανεπιστήμιο της Λειψίας στη Γερμανία διοργανώνει, από 28 Σεπτεμ-
βρίου έως 6 Οκτωβρίου 2013, μια επιστημονική έρευνα στα Βαλκάνια με θέμα 
Νέες θέσεις της Ευρώπης στο Μακεδονικό Ζήτημα. Η έρευνα εντάσσεται στο ευ-
ρύτερο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού Η Νέα Ευρώπη. Περιλαμβάνει 
συναντήσεις με υπευθύνους χάραξης πολιτικής και πολιτικούς αναλυτές στη Σό-

1. Εφημ. «Η Καθημερινή», 20 Σεπτεμβρίου 2013, επιστολή Χρήστου Σαρτζετάκη, τέως 
Προέδρου της Δημοκρατίας.

2. Γιάννης Μέγας – Ν. Ι. Μέρτζος, Η Θεσσαλονίκη και τα φαντάσματα, Θεσσαλονίκη, 
Ε.Μ.Σ., 2013.
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φια, στη Θεσσαλονίκη και στα Σκόπια. Σύμφωνα τους οργανωτές, «αποσκοπεί στη 
δημιουργία πολιτικών διατυπώσεων προκειμένου να ξεπεραστεί η διαφωνία του ονό-
ματος ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ». Τελικά θα προκύψει μία έκθεση με 
συστάσεις πολιτικής για «την υπέρβαση του αδιεξόδου της διαμάχης». Η έκθεση 
θα υποβληθεί στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ 
στις Βρυξέλλες, καθώς επίσης στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας στο 
Βερολίνο.3

4. Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 είχαν προγραμματίσει κοινή συνάντη-
ση στη Νέα Υόρκη οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος - Σκοπίων και ο διαμεσολα-
βητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς ο οποίος λίγες εβδομάδες ενωρίτερα είχε προτείνει 
στα δύο αντίδικα Κράτη την ονομασία Άνω Δημοκρατία της Μακεδονίας την οποία 
απέρριψαν Αθήνα και Σκόπια. Ουδέν ανακοινώθηκε. ματαιώθηκε;

5. Τότε, με άρθρο του στην εφημερίδα Financial Times του Λονδίνου, ο 
Stephen Schwartz, εξισλαμισμένο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Ισλα-
μικού Πλουραλισμού των Η.Π.Α.,4 υπογράμμισε πως έχει ζήσει επί σειρά ετών στα 
Σκόπια και, αναφερόμενος στη διαφορά με την Ελλάδα, σημείωσε:5 «Θεωρώ ότι 
οι καταγγελίες της Ελλάδας για σφετερισμό της μακεδονικής γεωγραφικής ονομα-
σίας είναι παράλογες, επικίνδυνες και ενδεικτικές της πολιτικής ασυναρτησίας και 
του αυξανομένου χάους στην Ελληνική Δημοκρατία». Ωστόσο, πρόσθεσε: «Η κυ-
βέρνηση της Μακεδονίας έχει ανταποκριθεί απερίσκεπτα στις κινήσεις των Ελλήνων 
όσον αφορά την ονομασία του Κράτους, με χειρονομίες που επιδεινώνουν τη διαμά-
χη όπως, για παράδειγμα, με τους ισχυρισμούς πως ο Μέγας Αλέξανδρος είναι δικός 
τους. Οι κάτοικοι της Μακεδονίας μπορούν και πρέπει να κάνουν κάτι καλύτερο. Ο 
Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας Μακεδόνας. Η κουλτούρα του ήταν ελληνική και 
τμήματά της εξαπλώθηκαν σε όσα μέρη κατέκτησε ο Αλέξανδρος, ο οποίος δεν ήταν 
“Μακεδόνας” με τη δημογραφική έννοια την οποία επικαλούνται οι κάτοικοι της 
Μακεδονίας. Έζησε τον 4ο αι. π.Χ., ενώ οι πρόγονοι των σημερινών Μακεδόνων 
κατοίκησαν τα Βαλκάνια τον 6ο-7ο αι. μ.Χ. Το κενό χιλίων χρόνων ανάμεσα στις δύο 
“Μακεδονικές” κουλτούρες δεν μπορεί να “κλείσει” με τον συμβολικό συσχετισμό 
της τωρινής Μακεδονίας με τον κατακτητή της Περσίας και της Ανατολής. Ο Μέγας 
Αλέξανδρος δεν ήταν Σλάβος και η περίφημη συνομιλία του με τον Διογένη δεν έγινε 
στα σλαβικά».

Στο τελευταίο μέρος του ανωτέρω άρθρου του ο εξισλαμισμένος Αμερικανός, 
με το αμιγώς γερμανικό επώνυμο Schwartz, εκδηλώνει τον φόβο του ότι η πολιτι-
κή εξαρχαϊσμού, που εφαρμόζει το καθεστώς Γκρούεφσκι, είναι άκρως επικίνδυνη 
για το Κράτος των Σκοπίων διότι το γελοιοποιεί διεθνώς και, προ πάντων, οδηγεί 
μεσοπρόθεσμα τους Σλαβομακεδόνες σε πλήρη όσμωση με τους Έλληνες Μακε-

3. http://www.uni-leipzig.de/~ral/gchuman/veranstaltungen/sommerschule/
4. http://www.islamicpluralism.org/
5. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f2bf5b2c-2228-11e3-9b55-00144feab7de.html#axzz2fmwiZ4GZ
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δόνες στη βάση της «κοινής», υποτίθεται, αλεξανδρινής κληρονομιάς. Ακόμη πιο 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Schwartz επαναφέρει από τους Financial Times 
την κοινή σλαβική καταγωγή και ταύτιση των Σλαβομακεδόνων με τους Βουλγά-
ρους. Είναι σημείο-κλειδί.

Την ίδια χρονική στιγμή, 10 Σεπτεμβρίου 2013, στο Κράτος των Σκοπίων ο 
Δήμος Γευγελής έστησε νέο μνημείο στην κεντρική πλατεία της πόλης που συνο-
ρεύει άμεσα με την Ελληνική Μακεδονία. Το μνημείο συνοψίζει το κρατικό ιδε-
ολόγημα των Σκοπίων ότι η υποτιθεμένη «Ενιαία» Μακεδονία διαμελίσθηκε το 
1913 μεταξύ Ελλάδος, Σερβίας, Βουλγαρίας και Αλβανίας και η «επανένωσή της» 
αποτελεί πρωταρχικό «εθνικό» χρέος της ψευδώνυμης «Δημοκρατίας της Μακε-
δονίας». Στην πραγματικότητα, βέβαια, το μνημείο του Δήμου Γευγελής δικαιώ-
νει ακόμη μια φορά επίσημα και δημόσια τις θέσεις της Ελλάδος καθώς και όλες 
τις σχετικές αποφάσεις των Συμβουλίων Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και 
της Ατλαντικής Συμμαχίας οι οποίες, από το 2008, απορρίπτουν την ένταξη των 
Σκοπίων εφόσον δεν προηγηθεί συμφωνία με την Αθήνα για μια ονομασία. Εκθέ-
τει, τέλος, τον διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς που επιδίδεται σε «προ-
τάσεις»-αλχημείας όπως Άνω Δημοκρατία της Μακεδονίας και υποδύεται ότι δεν 
βλέπει τίποτε κατά τις αλλεπάλληλες επισκέψεις του στο Κράτος των Σκοπίων! 
Άλλωστε, αποτελεί πασιφανή σουρεαλισμό τουλάχιστον η αξίωση αυτού του ψευ-
δωνύμου Κράτους να ενταχθεί στους ευρω-ατλαντικούς θεσμούς με καταστατικό 
σκοπό του να διαμελίσει τους … συμμάχους του και εταίρους Ελλάδα, Βουλγαρία 
και Αλβανία.

Ο Δήμος Γευγελής αφιερώνει το εν λόγω μνημείο του με την εξής επιγραφή:
Σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους που διώχθηκαν από το 1945 έως το 

1990 για τις ιδέες για την αυθυπαρξία του Μακεδονικού Λαού και την κρατική του 
υπόσταση.

Η αφιέρωση στρέφεται εναντίον της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Στο κέντρο 
του μνημείου απεικονίζεται ο Όρθιος Λέων ο οποίος επί αιώνες, κατά τους Μέσους 
Χρόνους έως και το 1390, υπήρξε το σταθερό εθνικό σύμβολο της Βουλγαρίας! 
Επιβεβαιώνεται έτσι η ρήση ότι –και στους καιρούς μας–– αναδύεται η Μακεδονία 
εν λίθοις φθεγγομένοις6 δηλαδή γι’ αυτήν μιλούν ακόμη και οι πέτρες. Εν προκειμέ-
νω η πέτρα της Γευγελής μιλάει για την έριδα Σκοπίων - Βουλγαρίας. Επαναφέρει, 
έτσι, το σύγχρονο Μακεδονικό Ζήτημα στις πραγματικές διαστάσεις του.

Σε διεθνές επίπεδο και στο εσωτερικό Ελλάδος - Σκοπίων επικρατεί επί δε-
καετίες η εντύπωση ότι το Μακεδονικό περιορίζεται απλώς στο όνομα της Μα-
κεδονίας και αποκλειστικά στις σχέσεις των δύο αντιδίκων ομόρων Κρατών. Η 
εντύπωση είναι ψευδής. Στο Ζήτημα εμπλέκεται ανέκαθεν η Βουλγαρία. Η Βουλ-
γαρία, άλλωστε, εξαπέλυσε την εξέγερση του Ήλιντεν με σύνθημα την Αυτόνομη 

6. Μαργαρίτης Γ. Δήμιτσας, Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομέ-
νοις, [Αθήναι 1896, εκδ. Αδελφοί Περρή], Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, β΄έκδοση 1988.
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Μακεδονία, οργάνωσε και τροφοδότησε τον Μακεδονικό Αγώνα και διεκδίκησε τη 
Μακεδονία τόσο κατά τους δύο Βαλκανικούς Πολέμους και όσο και κατά τους δύο 
Παγκοσμίους Πολέμους. Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο βρίσκονταν σε ακήρυκτο πόλε-
μο με την Γιουγκοσλαβία για το ίδιο θέμα, ενώ οι δύο αντίδικες χώρες τελούσαν 
υπό κομμουνιστικό καθεστώς. 

Τα Κρατικά Αρχεία της Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας, που δημοσίευσε 
η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, διαλύουν τους μύθους που εξακολουθούν να 
συντηρούνται έως τις μέρες μας, φωτίζουν καίρια σκοτεινά σημεία και ερμηνεύουν 
με γνώμονα το παρελθόν ορισμένες από τις τρέχουσες εξελίξεις.7 

Κατά τα έτη 1950-1967 η πολιτική της Σόφιας στο Μακεδονικό Ζήτημα κα-
θοριζόταν πάντοτε από τις εναλλασσόμενες σχέσεις Μόσχας - Βελιγραδίου. Η συ-
νειδητή υποταγή της βουλγαρικής κομμουνιστικής ηγεσίας στα κελεύσματα της 
Σοβιετικής Ένωσης οδήγησε στην αναγνώριση από τη Σόφια της ύπαρξης «μακε-
δονικού έθνους» το καλοκαίρι του 1946 και του δικαιώματος «μακεδονοποίησης» 
του σλαβικού πληθυσμού της βουλγαρικής Μακεδονίας του Πιρίν. Ταυτόχρονα 
στην ομόσπονδη ΛΔΜ της Γιουγκοσλαβίας η διαδικασία αποβουλγαροποίησης 
συνεχίζονταν με αμείωτη ένταση. 

Η πολιτική του ΒΚΚ άλλαξε άρδην το 1948 μετά τη ρήξη στις σχέσεις της 
Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας και την αποπομπή του Τίτο από την 
Κομινφόρμ. Όλες οι προγενέστερες αποφάσεις του ΒΚΚ χαρακτηρίσθηκαν λαν-
θασμένες και ακυρώθηκαν. Από τότε αταλάντευτη βουλγαρική γραμμή, η οποία 
διαμορφώθηκε κυρίως τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, υπήρξε η υπονόμευση 
της ιστορικότητας του «μακεδονικού έθνους», το απαραβίαστο των συνόρων της 
Βουλγαρίας και η αντιμετώπιση των εξελίξεων στη Μακεδονία του Πιρίν. Ταυτό-
χρονα η ηγεσία της ΛΔΜ της Γιουγκοσλαβίας δεν αξιοποίησε τη βουλγαρική «πα-
ραχώρηση» αποδοχής της ύπαρξης «μακεδονικής» συνείδησης εντός των ορίων 
της ΛΔΜ και επέμεινε σε μια μαξιμαλιστική πολιτική διεκδίκησης ως «μακεδονι-
κού» και του σλαβικού πληθυσμού της βουλγαρικής Μακεδονίας· μπορεί να ερ-
μηνεύεται ως ένδειξη αλαζονείας της σλαβομακεδονικής ηγεσίας, οφείλεται όμως 
μάλλον στην εμπέδωση στα Σκόπια, κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, της 
αρχής περί του ενιαίου και αδιαιρέτου χώρου της Μακεδονίας, η οποία οφείλει να 
«ενώσει» το Κράτος των Σκοπίων ενεργώντας όπως άλλοτε ενήργησε το Πεδεμό-
ντιο για την ενοποίηση των ιταλικών Κρατών στην ενιαία Ιταλία. Αρκετά απόρρη-
τα έγγραφα των Αρχείων της Γιουγκοσλαβίας αποκαλύπτουν ότι, σε αντιδιαστολή 
με την επίσημη θέση της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης του Βελιγραδίου, το απαρα-
βίαστο των ελληνο-γιουγκοσλαβικών συνόρων δεν ήταν θέσφατο για τις πολιτικές 
αρχές στα Σκόπια. Αντίθετα, αρκετοί Σλαβομακεδόνες αξιωματούχοι πίστευαν ότι 
το συμφέρον των Αιγαιατών Μακεδόνων και η κατάσταση στην Ελλάδα επέτρεπαν 

7. Το Μακεδονικό στα Ξένα Αρχεία, Αθήνα, Ε.Μ.Σ. - «Μίλητος», 2008, εισαγωγή Ιωάννης 
Κολιόπουλος και Ιάκωβος Μιχαηλίδης, καθηγητές της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας.
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κάθε σχετική σκέψη. Σε μια συγκεκριμένη μάλιστα συγκυρία, κατά τη δικτατορία, 
ανάλογη ήταν και η «ανάλυση» του Κ.Κ.Γιουγκοσλαβίας!

Όσο επικρατούσε το κομμουνιστικό καθεστώς, η διαμάχη της Βουλγαρίας με 
τα Σκόπια και το Βελιγράδι καλυπτόταν από μυστικότητα παρά τη σφοδρότητά 
της. Μόνον ειδικοί επιστήμονες, σε πολύ περιορισμένο κύκλο μάλιστα, παρακο-
λουθούσαν τη σφοδρή  επιστημονική αντιπαράθεση ανάμεσα στα Σκόπια και τη 
Σόφια που μαίνονταν επί μισόν περίπου αιώνα για τη γλώσσα, την Ιστορία, την 
καταγωγή, τους ήρωες κ.α.π. των Βουλγάρων και των Σλαβομακεδόνων.8 

Όταν το 1991 κατά τη δραματική διάλυση της Γιουγκοσλαβίας η νοτιότερη 
ομόσπονδη «Δημοκρατία» της ανακήρυξε την ανεξαρτησία της με τη διεθνή ψευ-
δωνυμία «Δημοκρατία της Μακεδονίας», οι σφοδρότατες αντιδράσεις του ελληνι-
κού Λαού και πολιτικού κόσμου κράτησαν –και εν μέρει κρατούν ακόμη– όλα τα 
φώτα της διεθνούς δημοσιότητος και της διπλωματίας στη διαφορά Αθηνών - Σκο-
πίων για το όνομα. Η αντίθεση της μετακομμουνιστικής Βουλγαρίας παρέμεινε στο 
ημίφως. Ωστόσο, κλιμακώνεται.

Η Βουλγαρία αναγνώρισε αμέσως τα Σκόπια ως «Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας» και τα παραδοσιακά ανακλαστικά των Ελλήνων επικεντρώθηκαν στον «προ-
αιώνιο εχθρό». Τα πράγματα, όμως, ήσαν –και παραμένουν– εντελώς διαφορετικά. 
Η Βουλγαρία αναγνώρισε τα Σκόπια, αλλά δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει ούτε «μα-
κεδονικό» έθνος ούτε «μακεδονική γλώσσα». Θεωρεί, όχι αβάσιμα, ότι οι Σλαβο-
μακεδόνες ήσαν Βούλγαροι που υπέστησαν σταδιακή αλλά όχι οριστική ακόμη με-
τάλλαξη σε νέα εθνότητα και ότι η γλώσσα τους είναι απλή βουλγαρική διάλεκτος.

Οι βουλγαρικές αντιθέσεις κρατήθηκαν σε χαμηλούς σχετικά τόνους, αλλά 
κλιμακώθηκαν μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ατλαντική Συμμαχία και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα η Σόφια δεν έπαυσε να δηλώνει δημόσια 
ότι, αντίθετα προς την Αθήνα, ήταν πρόθυμη να βοηθήσει την ένταξη των Σκοπίων. 
Αλλά με ορισμένους αστερίσκους. Και οι αστερίσκοι, που ελάχιστοι Έλληνες και 
ξένοι πρόσεξαν, ήταν η ουσιαστική προσχώρηση των Σλαβομακεδόνων στην κοινή 
κληρονομιά των Βουλγάρων.

Η πρώτη μετωπική αντεπίθεση της Βουλγαρίας εκδηλώθηκε με μεγάλη δη-
μοσιότητα στις αρχές του 2008. Ο χρόνος δεν επελέγη τυχαία. Τον Απρίλιο, η Σύ-
νοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι επρόκειτο να αποφασίσει την ένταξη 
των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και η Αμερικανική Υπερδύναμη με κορυφαίο τον Πρό-
εδρο Τζωρτζ Μπους πίεζε τους συμμάχους να υποδεχθούν τα Σκόπια στους κόλ-
πους τους. Η συνέχεια είναι γνωστή. Μετά ενδελεχή παρουσίαση των ελληνικών 

8. Το άρθρο του Vemund Aarbakke, «Ποιος μπορεί να γιατρέψει μια ραγισμένη καρ-
διά; Η θέση της Μακεδονίας στη σύγχρονη βουλγαρική Ιστορία», στον συλλογικό τόμο Μα-
κεδονικές ταυτότητες στον χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2008, σσ. 239-277, 
σε επιμέλεια των Ιωάννη Στεφανίδη – Βλάση Βλασίδη –Ευάγγελου Κωφού, αποτελεί μιαν 
ολοκληρωμένη και ισορροπημένη παρουσίαση της βουλγαρο-γιουγκοσλαβικής διαμάχης στο 
Μακεδονικό Ζήτημα.
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αποδείξεων για τον επιθετικό «Μακεδονισμό», το Συμβούλιο Κορυφής απεφάσισε 
ομόφωνα ότι όρος για την ένταξη των Σκοπίων είναι η προηγουμένη συμφωνία 
τους με την Ελλάδα. Την απόφαση αυτή επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο ομόφωνα 
τόσο το Ατλαντικό Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό. 

Στις αρχές του 2008 κυκλοφόρησε στη Σόφια συλλογική μελέτη με τίτλο 
Bulgarian Policies on the Republic of Macedonia, την οποία υπέγραφαν σημαντι-
κές προσωπικότητες της πνευματικής, πολιτικής και διπλωματικής ζωής της Βουλ-
γαρίας. Σύμφωνα με τον επιμελητή της μελέτης Lyubomir Ivanov, δεν μπορεί να 
παραγνωρίσει κανείς πως στο πλαίσιο του αυτοπροσδιορισμού, μετά το 1944, έχει 
σχηματισθεί στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας μία «μακεδονική» συ-
νείδηση διάφορη της βουλγαρικής. Η εθνογένεση αυτή, όμως. σύμφωνα με τον 
Ivanov, δεν ήταν τυχαία αλλά προέκυψε μέσα στο πλαίσιο αποβουλγαροποίησης 
του ιστορικού παρελθόντος της περιοχής, τακτική που είχε υπαγορευθεί από τις 
σερβικές και εν συνεχεία από τις γιουγκοσλαβικές ηγεσίες.

Η κυκλοφορία του βιβλίου προκάλεσε την αντίδραση των Σκοπίων. Αρκετές 
εφημερίδες, μάλιστα, εξέλαβαν την έκδοσης ως απειλή και ως μία ακόμη χειροπια-
στή απόδειξη του «αντιμακεδονισμού» που κυριαρχεί στη Βουλγαρία.

Η κυκλοφορία του συγκεκριμένου βιβλίου δεν υπήρξε το μοναδικό επεισόδιο 
στη διαμάχη ανάμεσα στη Σόφια και τα Σκόπια γύρω από το Μακεδονικό Ζήτημα. 
Την ίδια εποχή, ο Πρόεδρος της  ΠΓΔΜ Μπράνκο Τσερβενκόφσκι επισκέφθηκε 
επίσημα τη Βουλγαρία και από κοινού με τον Βούλγαρο Πρόεδρο Γκιόργκι Παρ-
βάνωφ κατέθεσε στέφανο στο μνημείο του κοινού ήρωα Γιάννε Σαντάνσκι στο 
Μελένικο. Στις επίσημες δηλώσεις, που αντηλλάγησαν, ο Παρβάνωφ υπογράμμισε 
πως ο Σαντάνσκι και ο Τοντώρ Αλεξανδρώφ «προέρχονταν από το ίδιο μέταλλο» 
και κάλεσε τον Πρόεδρο της ΠΓΔΜ να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής και 
στον Αλεξανδρώφ, ηγέτη της μεσοπολεμικής ΕΜΕΟ Ενωμένης. Η αναφορά του 
Βούλγαρου Προέδρου στον Αλεξανδρώφ δεν ήταν τυχαία. Λίγο νωρίτερα οι κρατι-
κές αρχές των Σκοπίων είχαν απαγορεύσει να στηθεί το μνημείο του στην πόλη Βέ-
λες (Βελεσά). Την επομένη της συνάντησης των δύο ηγετών, η βουλγαρική εφημε-
ρίδα Ντούμα κυκλοφόρησε με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο Παρβάνωφ μόρφωσε 
διπλωματικά τους Μακεδόνες» και τη μεθεπόμενη «Ο Παρβάνωφ υπερασπίσθηκε 
τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας στη Μακεδονία».

Η κυκλοφορία της προαναφερομένης βουλγαρικής συλλογικής μελέτης στη 
Σόφια το 2008 συνέπεσε χρονικά με την επιστημονική συλλογική μελέτη που κυ-
κλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών για τις εμπόλε-
μες σιωπηλά σχέσεις Βουλγαρίας - Γιουγκοσλαβίας την περίοδο 1967-1989, όπως 
αυτές προκύπτουν από τα έως τότε απόρρητα Κρατικά Αρχεία των δύο αυτών χω-
ρών. Ο τύπος των Σκοπίων χαρακτήρισε «ανοιχτή ελληνο-βουλγαρική συνωμοσία 
κατά της Μακεδονίας». Ωστόσο, επιδίωξη της Εταιρείας και των ερευνητών της 
επιστημόνων Ελλήνων Μακεδόνων ήταν –και παραμένει– ένας πολυμερής ελεύ-
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θερος και έγκυρος επιστημονικός διάλογος μεταξύ γειτόνων ο οποίος θα εξετάσει 
νηφάλια το Μακεδονικό και θα το αποσύρει από τις σκοπιμότητες των πολιτικών. 
Ανάλογες προθέσεις διαπιστώθηκαν τόσο στη Σόφια όσο και στο Βελιγράδι που 
άνοιξαν πρόθυμα τα απόρρητα Κρατικά Αρχεία στην έρευνα της Ε.Μ.Σ. Το 2009 
επακολούθησε κοινή έκδοση της Εταιρείας και του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Σερβίας. Προκάλεσε παροξυσμό φοβίας και σωβινισμού στα Σκόπια. Ωστόσο, 
στον πρόλογο εκείνης της μελέτης ο υποφαινόμενος Πρόεδρος της Ε.Μ.Σ. έγραφε:9

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

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

Προκαλεί, λοιπόν, βαθειά ικανοποίηση το γεγονός ότι, για πρώτη φορά στα 
χρονικά, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σερβία, σπονδυλική στήλη άλλοτε και ιστορι-
κή 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. Δυστυχώς, το καθεστώς του «Μακεδονισμού» στα Σκόπια απο-
τρέπει, υπονομεύει και καταγγέλλει κάθε απόπειρα ανοικτού διαλόγου. Προτιμά 
να συνδιαλέγεται με το ιδεολόγημά του, με τον εαυτόν του και με τους πολίτες του 
που είναι ταυτόχρονα πελάτες του και θύματά του. Επί πλέον στην Ελλάδα η δεινή 
οικονομική κρίση έθεσε άλλες εθνικές προτεραιότητες και δοκιμάζει σκληρά τις 
δομές, τις αντοχές και το προσωπικό του πολιτικού συστήματός της.

9. Το Μακεδονικό και η Γιουγκοσλαβία, κοινή έκδοση Ε.Μ.Σ. – Υπουργείου Εξωτερικών 
της Σερβίας, Θεσσαλονίκη 2009. Επίσης, Η Βουλγαρία και το Μακεδονικό. Πλήρη τα απόρ-
ρητα βουλγαρικά έγγραφα 1950-1967, κοινή έκδοση Ε.Μ.Σ – Κρατικά Αρχεία Βουλγαρίας, 
Θεσσαλονίκη 2008.
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Μετά από δύο χρόνια, το 2010, η Ε.Μ.Σ. κυκλοφόρησε νέα επιστημονική 
μελέτη της με απόρρητα έγγραφα που φυλάσσονται στα Κρατικά Αρχεία της Βουλ-
γαρίας και της Γιουγκοσλαβίας.10

Η χρονική περίοδος, που καλύπτουν τα έγγραφα, είναι εξαιρετικής σημασίας. 
Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ 1967-1989 μεσολαβεί η σοβιετική εισβολή στη Τσεχο-
σλοβακία και το Δόγμα Μπρέζνιεφ με αποκορύφωμα των εντάσεων ανάμεσα στο 
Σύμφωνο της Βαρσοβίας και στην Ατλαντική Συμμαχία, ο θάνατος του Τίτο και ο 
φόβος πολεμικής συρράξεως ανάμεσα σε Βουλγαρία - Γιουγκοσλαβία με απρόβλε-
πτες συνέπειες στα Βαλκάνια –και όχι μόνον–, οι δύο αραβοϊσραηλινοί πόλεμοι 
στη Μέση Ανατολή το 1967 και το 1973, η ραγδαία ανάπτυξη των ελληνικών δι-
πλωματικών σχέσεων με τη Βουλγαρία και την Αλβανία, η άμεση απειλή ελληνο-
τουρκικού πολέμου το 1967 και το 1974, η δικτατορία και η Μεταπολίτευση στην 
Ελλάδα, οι τολμηρές και συστηματικές πρωτοβουλίες της Αθήνας για διαβαλκανι-
κή συνεργασία από το 1974, η Συμφωνία του Ελσίνκι και η σταδιακή χαλάρωση 
των συνεκτικών δομών στη Γιουγκοσλαβία που, στο τέρμα της περιόδου, το 1990, 
οδήγησε στη διάλυσή της με αιματηρούς ενδο-γιουγκοσλαβικούς πολέμους.

Παρ’ όλα αυτά και τις απειλητικές συνέπειές τους, η Γιουγκοσλαβία έθετε 
επίμονα στη Βουλγαρία, όπως ανάλογα και στην Ελλάδα, όσα ακριβώς ζητήματα 
θέτει εξίσου επίμονα στην Ελλάδα και το Κράτος των Σκοπίων μετά την ανακή-
ρυξη της ανεξαρτησίας του το 1991. Τα απόρρητα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι με-
ταξύ 1967-1989 η Γιουγκοσλαβία απαιτούσε από τη Βουλγαρία να αναγνωρίσει 
«μακεδονικό» έθνος, «μακεδονική» γλώσσα και «εθνική μακεδονική μειονότητα» 
στην Επικράτειά της. Επί πλέον η Βουλγαρία διαμαρτύρονταν μάταια ότι η τότε 
ομόσπονδη γιουγκοσλαβική Σοσιαλιστική Δημοκρατία με πρωτεύουσα τα Σκόπια 
πλαστογραφούσε την Ιστορία και σφετερίζονταν μέρος της βουλγαρικής Ιστορί-
ας, «μακεδονοποιούσε» τον γηγενή βουλγαρικό  πληθυσμό της και έτρεφε ανοι-
κτές εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της βουλγαρικής Μακεδονίας του Πιρίν, ενώ 
καλλιεργούσε εθνικό μίσος εναντίον της Βουλγαρίας και του βουλγαρικού έθνους. 
Επικρατούσε ένας ακήρυκτος πόλεμος. Εν προκειμένω βουλγαρικό μνημόνιο απο-
καλύπτει τη χαρακτηριστική δήλωση του τότε Προέδρου της Βουλγαρίας Τόντορ 
Ζίβκωφ προς τον Γιουγκοσλάβο πρεσβευτή στη Σόφια το 1970 «Δεν θα αποκτήσετε 
ποτέ τη Μακεδονία του Πιρίν όπως δεν θα αποκτήσετε τη Μακεδονία του Αιγαίου»!.. 

Ξεκινώντας από αυτήν τη σταθερή, αλλά αφανή στους πολλούς, αφετηρία η 
ένταση στις σχέσεις Σκοπίων - Βουλγαρίας κλιμακώνεται δημόσια πλέον μετά το 
2008. Η Σόφια καταγγέλλει το καθεστώς των Σκοπίων ότι πλαστογραφεί και σφε-
τερίζεται την Ιστορία της, ότι ήσαν Βούλγαροι οι «εθνικοί ήρωες» των Σκοπίων 
και ότι δυναμιτίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας που επιβάλλουν οι καταστατικές 
αρχές του ΟΗΕ και των ευρω-ατλαντικών θεσμών. Γι’ αυτό έχει απειλήσει επανει-

10. Ο Ακήρυκτος Πόλεμος για το Μακεδονικό. Βουλγαρία-Γιουγκοσλαβία 1967-1989, 
έρευνα - επιμέλεια - εισαγωγή Σπύρος Σφέτας, Θεσσαλονίκη, Ε.Μ.Σ. 2010.
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λημμένα ότι θα προβάλει βέτο στην ένταξη των Σκοπίων σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Από την πλευρά τους τα Σκόπια καταγγέλλουν τη Βουλγαρία για «πισώπλατη 
μαχαιριά» και επιχειρούν να απεγκλωβισθούν από το κοινό παρελθόν, τον πολιτι-
σμό, τη γλώσσα κ.ά. των Σλαβομακεδόνων με τους Βουλγάρους. Αυτό το βαθύ-
τερο νόημα έχει ο φρενήρης «εξαρχαϊσμός» που προσπαθεί να πείσει την αφελή 
πελατεία ότι οι Σλαβομακεδόνες είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι 
ο Αλέξανδρος, ο Φίλιππος και γενικά οι αρχαίοι Μακεδόνες «δεν ήσαν Έλληνες».

Είναι μια απελπισμένη φυγή προς τα εμπρός –με τη διαφορά ότι πραγματο-
ποιείται προς τα πίσω!

Εν τω μεταξύ 80.000 πολίτες των Σκοπίων έχουν ήδη αυτοδηλωθεί Βούλγα-
ροι Μακεδόνες, έλαβαν βουλγαρικά διαβατήρια και τον Μάιο 2013 ψήφισαν στη 
Βουλγαρία κατά τις βουλευτικές εκλογές. Ανάμεσά τους ο πρώην Πρωθυπουργός 
των Σκοπίων και ηγέτης του ΒΜΡΟ - DPMNE Λιούπτσο Γκεοργκίεφσκι ο οποίος 
σε διάλεξή του στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας διεκήρυξε πως το Κράτος των Σκο-
πίων και το «μακεδονικό» έθνος «είναι τεχνητό δημιούργημα της κομμουνιστικής 
Γιουγκοσλαβίας». Είναι ο προκάτοχος του Νίκολα Γκρούεφσκι στην κυβέρνηση 
των Σκοπίων και στο κόμμα! Υπενθυμίζεται ότι τα αρχικά του κυβερνητικού κόμ-
ματος ΒΜΡΟ - DPMNE σημαίνουν Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργά-
νωση - Δημοκρατικό Κόμμα για την Ενότητα της Μακεδονίας. Το ΒΜΡΟ διεξήγαγε 
τον Μακεδονικό Αγώνα των Βουλγάρων!

Η κινητή διεθνής έκθεση Φαντασιακά Βαλκάνια, ταυτότητα και αναμνήσεις 
του 19ου αιώνα, που οργάνωσε και εγκαινίασε στο Βελιγράδι η UNESCO στις 
10 Σεπτεμβρίου 2013, παρουσίασε σαν «Μακεδόνα» τον Βούλγαρο επαναστάτη 
Γκότσε Ντέλτσεφ και ανέγραψε στη «μακεδονική» γλώσσα τα κεντρικά συνθή-
ματα της εξέγερσης του Ήλιντεν που το 1903 εξαπέλυσαν οι Βούλγαροι κομι-
τατζήδες στη Μακεδονία. Όμως, μετά τη σφοδρή αντίδραση της Βουλγαρίας, η 
UNESCO κάλυψε με μαύρο τις επιγραφές του Ντέλτσεφ και απέσυρε τον κατά-
λογο της εκθέσεως με τις θέσεις των Σκοπίων. Είναι το πιο νωπό αλλά ασφαλώς 
όχι το τελευταίο στη σειρά των συνεχών επεισοδίων ανάμεσα στις δύο χώρες. 
Τα διαρκή επεισόδιά τους με τη Βουλγαρία τα Σκόπια μετεξελίσσουν συχνά σε 
φαρσοκωμωδία με απόλυτη, όμως, αξίωση σοβαρότητος. Πριν λίγα χρόνια, επί 
παραδείγματι, πανηγύρισαν όταν στη Βουλγαρία εξελέγη «Μακεδόνας» Πρω-
θυπουργός ο Στανίσεφ και, μετά, «Μακεδόνας» Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο 
Ρόσεν Πλεβνιέλεφ! Αμφότεροι αντέδρασαν με οργή. Απλώς έχουν γεννηθεί στη 
βουλγαρική Μακεδονία του Πιρίν.

Η μονοπώληση του ονόματος «Μακεδόνας» παραμένει ένα από τα σημα-
ντικότερα προβλήματα που ο «Μακεδονισμός» εξάγει σε Ελλάδα-Βουλγαρία και 
ταυτόχρονα στρέφει εναντίον του Κράτους του. Κράτος με το όνομα Μακεδονία 
ουδέποτε υπήρξε τους τελευταίους 22 αιώνες αφότου το 163 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέ-
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λυσαν το αρχαίο ελληνικό Βασίλειο της Μακεδονίας. Από τότε η λέξη Μακεδονία 
ήταν όρος γεωγραφικός και διοικητικός που ο χώρος της μάλιστα μεταβλήθηκε 
πολλές φορές. Ο Στράβων (63 π.Χ-23 μ.Χ.) αναφέρει στα Γεωγραφικά του ότι η 
Μακεδονία απλώνονταν δυτικά στην Ήπειρο μέχρι τις ακτές του Ιονίου Πελάγους 
και τη σημερινή Ηγουμενίτσα. Τον 10ο αιώνα μ.Χ. η Μακεδονία κάλυπτε ανατολι-
κά τη Θράκη. Μακεδόνες ονομάζονταν οι Αυτοκράτορες Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών 
και Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος αλλά είχαν γεννηθεί στη Θράκη. Από τον 14ο 
αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20ού οι Οθωμανοί κυρίαρχοι ουδέποτε ονόμασαν 
Μακεδονία οποιαδήποτε επαρχία τους. Ακόμη και το 1903, όταν οι Μεγάλες Δυνά-
μεις της Ευρώπης, με τη Συμφωνία της Μυρστέργης, ανάγκασαν τους Οθωμανούς 
να προβούν σε μεταρρυθμίσεις στη Μακεδονία, ο χώρος δεν προσδιορίσθηκε με 
τέτοιο όνομα. Ορίσθηκε απλώς στα οθωμανικά Βιλαέτια Βιτωλίων, Θεσσαλονίκης 
και Κοσόβου. Ως γνωστόν, ο πληθυσμός του Κοσόβου (Κοσσυφοπεδίου) ήσαν 
ανέκαθεν Σέρβοι και Αλβανοί, ενώ το μέγιστο τμήμα του ουδέποτε είχε κάποια 
σχέση με τη Μακεδονία. Μεταξύ 1943-2000 υπήρξε αυτόνομη επαρχία της Γιου-
γκοσλαβίας. Μετά ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο Κράτος, προτεκτοράτο της Δύσης. 

Επί δύο χιλιάδες συνεχή χρόνια, υπό τρεις αλληλοδιάδοχες πολυεθνικές Αυτο-
κρατορίες (Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Οθωμανική) ονομάζονταν Μακεδόνες όλοι οι 
κάτοικοι της Μακεδονίας αλλά καθένας τους αυτοπροσδιοριζόταν με την εθνότη-
τά του: Έλληνας Μακεδόνας, Βούλγαρος Μακεδόνας, Σέρβος, Τούρκος, Αλβανός, 
Εβραίος κτλ. Από πότε τα Σκόπια απέκτησαν το διεθνές … κοπυράιτ του ονόμα-
τος Μακεδόνας; Και με ποια ακριβώς διεθνή κριτήρια το σύνολο της Επικρατείας 
τους «είναι» Μακεδονία; Ουδείς τους αρνείται το δικαίωμα να δημιουργήσουν νέο 
έθνος, όταν και όσο μπορέσουν, ούτε το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζονται όπως θέ-
λουν με όποιον επιθετικό προσδιορισμό του ονόματος επιθυμούν. Δεν έχουν, όμως, 
κανένα δικαίωμα να μονοπωλούν το όνομα και να χρίουν «υπόδουλους αδελφούς» 
τους Έλληνες Μακεδόνες ούτε τους Βουλγάρους Μακεδόνες. Υποκατάστημά τους 
είναι, π.χ., η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών; Ιδρύθηκε το 1939, όταν κανείς στα 
Σκόπια δεν φαντάζονταν ακόμη ότι μετά χρόνια θα δημιουργηθεί Κράτος και έθνος 
με τέτοιο όνομα. Μήπως σήμερα ανήκουν σε κάποιο ιδιαίτερο «μακεδονικό» έθνος 
όσοι πολίτες των Σκοπίων δηλώνονται μόνοι τους επίμονα Αλβανοί, Σέρβοι, Τούρ-
κοι, Ρομά, Βλάχοι, Βούλγαροι; Αποτελούν συνολικά το 38% του πολυεθνικού αυ-
τού πληθυσμού. Οι Μουσουλμάνοι Αλβανοί, Τούρκοι και Ρομά αυξάνονται και 
πληθύνονται με δείκτη γεννήσεων 3,5% έναντι 1% των Χριστιανών. Στην αμέσως 
επομένη γενεά οι Σλαβομακεδόνες θα αποτελούν μειονότητα στη χώρα τους. Στις 
23 Οκτωβρίου 2012, επέτειο των Παρτιζάνων, ο Πρωθυπουργός Γκρούεφσκι τους 
προειδοποίησε δημόσια: «Η δημογραφική ύφεση οδηγεί στην εξαφάνισή μας. Ακού-
γεται τρομακτικό, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Γι’ αυτό αγωνίσθηκαν τότε οι Μακε-
δόνες επαναστάτες, ήρωες και παρτιζάνοι;».

Το ζήτημα και το λογικό αίτημα, λοιπόν, είναι πολύ απλό: να χωρίσει η ήρα 
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από το στάρι. Διαφορετικά κάποιος άλλος θα φάει το στάρι των Σκοπίων και αυτός 
σίγουρα δεν είναι η Ελλάδα.

Η σημερινή θέση της ελληνικής πολιτικής εμφανίζει πολλά κοινά χαρακτηρι-
στικά με την αντίστοιχη βουλγαρική, η οποία, όμως, χαράχθηκε κατά τη δεκαετία 
του 1960 και μένει αταλάντευτη.

Την έριδα Βουλγαρίας-Σκοπίων για το Μακεδονικό από την Πρωτοχρονιά 
2012 μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2013 καταγράφει εκατέρωθεν εύγλωττα ο Τύπος 
της Σόφιας και των Σκοπίων. Εν προκειμένω παρατίθενται στη συνέχεια τα ση-
μαντικότερα δημοσιεύματα κατά χρονολογική σειρά χωρίς σχόλιο ούτε ερμηνεία 
ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να διαμορφώσει γνώμη ελεύθερα. Την εγκυρότητα και 
την πηγή της πληροφορίας πιστοποιεί, μετά από κάθε είδηση, ο ηλεκτρονικός σύν-
δεσμος που παραπέμπει στο πλήρες δημοσίευμα, όπως αυτό είχε αναρτηθεί στο 
Διαδίκτυο.

Νικόλαος Ι. Μέρτζος

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013
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ΤΥΠΟΣ ΣΚΟΠΙΩΝ

26.1.2012 Ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής Εβγένι Κιρίλοφ, μετά το ψήφισμα στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο και την αποδοχή της θέσης ότι η Μακεδονία και η Βουλγαρία 
πρέπει να συγκροτήσουν μια κοινή επιτροπή προκειμένου να ερμηνεύσουν την 
Ιστορία, εξέφρασε προβληματισμό για το αν αυτό είναι θα αρκετό μιας και στο 
κράτος μας οι νέοι αντί για γεγονότα τρέφονται με μίσος.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=E72EA94C36DECA45B52A8B724E2
42E2C

7.2.2012 Η πρόταση του ευρωβουλευτή Εβγένι Κιρίλοφ για μια βουλγαρο-μακεδονική 
επιτροπή, που θα έχει ως στόχο να εξομαλύνει τις διαφωνίες σε ιστορικά ζη-
τήματα, έχει ένα μικρό μειονέκτημα μολονότι είναι πολύ καλή. Ο ευρωβου-
λευτής αναφέρεται στη Δημοκρατία της Μακεδονίας και την οπτική της για 
το παρελθόν σε μια περίοδο, πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους, κατά την 
οποία η Μακεδονία είχε ενιαία Ιστορία και ήταν σχεδόν τριπλάσια από σήμε-
ρα. Μετά τον διαμελισμό της, το 1912-1913, αυτή η ενιαία Ιστορία κατηγορι-
οποιήθηκε σε τρεις άξονες με διαφορετική οπτική γωνία ο καθένας (σερβική, 
ελληνική και βουλγαρική), οι οποίοι κατά κύριο λόγο έχουν επιβιώσει μέχρι 
και σήμερα. Επομένως, αυτή η επιτροπή, αν ποτέ συσταθεί, γιατί για την ώρα 
φαντάζει ως παράλογη ιδέα, θα έπρεπε να συμπεριλάβει και την οπτική τρίτων 
χωρών, όπως της Ελλάδας και της Σερβίας. http://www.novamakedonija.com.
mk/NewsDetal.asp?vest=2712914187&id=9&prilog=0&setIzdanie=22499

16.2.2012 Τον Ιανουάριο η Ρία Άιζακ, ανεξάρτητη ειδικός του Ο.Η.Ε, πρότεινε το δικαί-
ωμα του αυτοπροσδιορισμού, την καταχώρηση των κομμάτων της μειονότητας 
και την εισαγωγή της μακεδονικής γλώσσας στη βουλγαρική εκπαίδευση. Οι 
οργανώσεις της μακεδονικής μειονότητας στη Βουλγαρία, με υποστήριξη της 
αυστραλο-μακεδονικής επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της Μα-
κεδονικής κίνησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζήτησε από τη βουλγαρική 
κυβέρνηση να υιοθετήσει τις προτάσεις της έκθεσης του Ο.Η.Ε. χωρίς καθυ-
στέρηση. http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=2161285
3437&id=9&prilog=0&setIzdanie=22507
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24.2.2012 Ο Τόμας Χάμαρμπεργκ, Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, εξέφρασε την ανησυχία του για την ανεπαρκή φροντίδα των 
βουλγαρικών αρχών προς προστασία των δικαιωμάτων των Μακεδόνων και 
των άλλων μειονοτήτων στη Βουλγαρία. http://www.novamakedonija.com.mk/
NewsDetal.asp?vest=22412819443&id=9&prilog=0&setIzdanie=22514

27.3.2012 Η πρόταση στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Μακεδονία που 
ζητεί να δημοσιευτούν τα ονόματα των συνεργατών των μυστικών υπηρεσιών 
στην πρώην Γιουγκοσλαβία, είναι πρόταση του Βούλγαρου ευρωβουλευτή του 
Αντρέι Κομπάτσεφ από το Γκερμπ, ο οποίος υποστηρίχθηκε και από τον ομοϊ-
δεάτη του Ούγγρο, Γκεργκ Σόφλιν. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=750
3CCDD8119AC4FBEEB5CA65E780D9D

12.4.2012 Η κυβέρνηση αφαίρεσε άμεσα το άγαλμα του (Βουλγάρου) Συμεών Ράντεφ 
από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών. Έστειλε έτσι ένα βιαστικό μήνυ-
μα στη Σόφια ότι το υπουργείο των Εξωτερικών μας δεν είναι παρακλάδι του 
βουλγαρικού (όπως ήταν η πρώτη αντίδραση της Βουλγαρίας) και ότι ο Ράντεφ 
δεν αξίζει να έχει μια θέση μεταξύ των επιφανών προσωπικοτήτων σε αυτό το 
κτίριο. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=4F1E60A77C5CB84D835481F
0507EF4D5

4.5.2012 Στη Σόφια είχε απαγορευθεί, πριν από 74 χρόνια, η έκδοση εφημερίδας για τον 
Γκότσε Ντέλτσεφ, επειδή δεν έγραψε ότι οι Μακεδόνες είναι Βούλγαροι.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=5412859438&id=9
&prilog=0&setIzdanie=22571

21.6.2012 Το δράμα με τη Σπάσκα Μίτροβα επιστρέφει στη μεγάλη κρίση των σχέσεων 
της Μακεδονίας με τη Βουλγαρία. Πέρα από τις απειλές της Βουλγαρίας ότι 
είναι πιθανό η Μίτροβα να πάρει πολιτικό άσυλο στη γειτονική χώρα, κάτι που 
είναι γελοίο, αφού ήδη έχει βουλγαρικό διαβατήριο και υπηκοότητα (ποιος δί-
νει πολιτικό άσυλο στους πολίτες του!), έφθασε και η είδηση ότι είναι πιθανό 
η υπόθεση να καταλήξει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρα-
σβούργο, όπου, σε πολύ μεγάλο βαθμό, οδηγείται ο διπλωματικός πόλεμος ανά-
μεσα στη Βουλγαρία και την Μακεδονία. Είναι καινούρια αυτή η βουλγαρική 
πολιτική ή απλά πακεταρισμένη εκ νέου; Υπάρχει δράμα ή μόνο πολιτικό φολ-
κλόρ στις σχέσεις της Μακεδονίας με τη Βουλγαρία; Γιατί η Σόφια αμφισβητεί 
και απαιτεί να αναγνωρίσει πρώτα αυτή το όνομα στον μελλοντικό διάλογο του 
Κράτους μας με την Ελλάδα; Φαίνεται ότι οι θέσεις πάνω στις οποίες χτίζει 
η Σόφια το βέτο ενάντια στη Μακεδονία είναι πολύ παλιές για τη σύγχρονη 
Ευρώπη. Σύμφωνα με έναν πρώην πρέσβη της Μακεδονίας στη Βουλγαρία, η 
ανακοίνωση του Μπορίσοφ για μη αποδοχή του ονόματος Βόρεια Μακεδονία 
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θα μπορούσε να θεωρηθεί μεγάλη επιτυχία της διπλωματίας μας, αν σε αυτήν 
εμπλεκόταν και ο πρέσβης μας εκεί. Η δήλωση Μπορίσοφ δεν ζημιώνει, αλλά 
αντίθετα βοηθάει τη Μακεδονία να δείξει πόσο παράλογη είναι η διένεξη για 
το όνομα. Τέλος, ο ίδιος επισημαίνει ότι, όπως και στην Μακεδονία έτσι και 
στη Βουλγαρία το πολιτικό κατεστημένο, όταν, έχει εσωτερικά προβλήματα, 
δείχνει προς εξωτερικούς εχθρούς, όπως τώρα με τις υποτιθέμενες, εδαφικές δι-
εκδικήσεις του Κράτους μας. Σύμφωνα με τον ίδιο «Δεν υπάρχει κανένα δράμα 
ανάμεσα στα δυο Κράτη. Εξαρχής η Βουλγαρία ενδιαφερόταν ώστε η Μακε-
δονία να ενταχθεί άμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Αυτή θα είναι και η μεγάλη 
ευκαιρία να ξεφύγει το Κράτος μας από την επιρροή της Σερβίας και να έρθει 
πιο κοντά στη Βουλγαρία». http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=B1C7BA9E
CC58824BB397BD07D81491C7

25.6.2012 Η Βουλγαρία ετοιμάζει κόκκινη κάρτα για τη Μακεδονία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Την Παρασκευή στη Σόφια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με θέμα 
«Πού πηγαίνει η Δημοκρατία της Μακεδονίας;» στην οποία συμμετείχαν ευ-
ρωβουλευτές, βουλευτές, ιστορικοί, πρέσβεις και πολιτικοί επιστήμονες, ενώ ο 
Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ είπε ότι η Σόφια είναι κατά 
της ονομασίας «Βόρεια Μακεδονία» γιατί εκφράζει εδαφικές αξιώσεις.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=BD3A823C591A8549B39D8E9EEB07
DE38

4.8.2012 Με αφορμή το Ήλιντεν, ο Βούλγαρος υπουργός Εξωτερικών έστειλε προς τον 
Μακεδόνα ομόλογό του το εξής μήνυμα: «Πρέπει να αφήσουμε τις πολιτικές 
αναγνώσεις της Ιστορίας στο παρελθόν και οι κοινωνίες μας και τα Κράτη μας με 
ειλικρίνεια να τηρήσουν τις ευρω-ατλαντικές αξίες της ελευθερίας, των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της επιβολής του νόμου και του δικαίου».
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=83121833237&id=
9&prilog=0&setIzdanie=22647

31.8.2012 Αντιδράσεις προκάλεσε στη γειτονική Βουλγαρία η έκθεση Μακεδονικών με-
σαιωνικών χειρογράφων η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Βα-
σιλικό Μουσείο Mariemont Morlanvelts του Βελγίου στο πλαίσιο της έκθεσης 
«Χίλια χρόνια λογοτεχνικής παράδοσης στη Μακεδονία». Κύκλοι της Βουλγα-
ρίας πανικοβλήθηκαν από την έκθεση και ασκούν πίεση στο Μουσείο προκει-
μένου να επανεξετάσει την «ιστορική ορθότητα» της έκθεσης. Πιέζουν επίσης 
τα εγχώρια ιδρύματα να αντιδράσουν επίσημα και να διαμαρτυρηθούν στην 
κυβέρνησή μας για «νέα κλοπή της Ιστορίας.» Μολονότι την εκστρατεία διε-
ξάγει μόνο το πρακτορείο «Φόκους», ενώ τα άλλα μέσα την αγνοούν, σε αυτήν 
εμπλέκεται η πρεσβεία της Βουλγαρίας στη Μακεδονία και ευρωβουλευτές. 
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Ωστόσο απουσιάζει το επίθετο «Μακεδονικά» από τα μεσαιωνικά χειρόγραφα 
που θα εκτεθούν στο Βασιλικό Μουσείο του Βελγίου και που προέρχονται από 
τη Μακεδονία της Μεσαιωνικής περιόδου και εκφράζουν γλωσσικά χαρακτη-
ριστικά της Μακεδονικής Εκκλησίας και της μακεδονικής διαλέκτου.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=830122134173&id
=9&prilog=0&setIzdanie=22668
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=13C60BD647E9824F9BE26F739DBF
A0FA
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=D96A9F6D11C3AE4F89BA4EFDE8D
F832C

6.9.2012 Ο Βούλγαρος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το βουλγαρικό μέσο ενημέ-
ρωσης «Νοβίνιτε», έστειλε προειδοποιητικό σήμα ανακοινώνοντας ότι η Σόφια, 
όπως και η Αθήνα, θα καθορίσει τη δική της «κόκκινη γραμμή» σε σχέση με 
την Μακεδονία και σε ό, τι αφορά την Ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=8536657B48E95D42BE82801ADF05C
FF0

7.9.2012 Ο Βούλγαρος υπουργός Εξωτερικών Νικολάι Μλαντένοφ δήλωσε στη βουλγα-
ρική Capital: «Αυτό που βλέπουμε στη Μακεδονία είναι μια ιδεολογική ερμηνεία 
της Ιστορίας και μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια ταυτότητα εις βάρος της 
Βουλγαρίας. Αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετική κατάλη-
ξη μια χώρα που θέλει να γίνει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
http://www.utrinski.mk/?ItemID=2DC5257835A6774990E78D4BFFDF9C14

8.9.2012 Ο Βούλγαρος Πρόεδρος απευθυνόμενος προς την Μακεδονία δήλωσε:  «Η 
Βουλγαρία δεν θα κάνει συμβιβασμούς με την Ιστορία της».
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=A1DF172D867F554EA9C3997
3E1200454

20.9.2012 Ο Ευρωκομισάριος Φούλε δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πάρει 
θέση στις διενέξεις ανάμεσα στη Βουλγαρία και τη Μακεδονία για την πολιτι-
στική - ιστορική κληρονομιά και επιθυμεί να υπάρξουν λύσεις μέσω διμερούς 
διαλόγου. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=E9600F0144883F44B7D745
8A96396252

22.9.2012 Ο υπουργός Εξωτερικών Πόποσκι δήλωσε ότι δε βλέπει κάποιο λόγο για τη 
δημιουργία αρνητικού κλίματος ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Βουλγαρία.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=B50B0C54640FD84D8AFD9E096E6B
34B2
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24.9.2012 Οι αρχές στη Βουλγαρία μετά από δύο χρόνια δεν συμφωνούν στις σημειώσεις 
για τη Συμφωνία καλής γειτονίας. Η Σόφια επιμένει ότι οι σχέσεις καλής γειτο-
νίας πρέπει να θεμελιωθούν με βάση το γεγονός ότι η Βουλγαρία είναι μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ενώ η Μακεδονία είναι μια χώρα με 
στρατηγικό της στόχο την ένταξη σε αυτούς τους οργανισμούς.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=92412857127&id=
9&prilog=0&setIzdanie=22687

27.9.2012 Στις 28 Οκτωβρίου θα εορταστούν στο Ζέμπριακ τα 100 χρόνια από τη μάχη 
στο Κουμάνοβο, κατά τη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, με το 
υψηλότερο επίπεδο κρατικής εκπροσώπησης από την πλευρά της Μακεδονίας 
και της Σερβίας. Η Βουλγαρία έχει ανακαινίσει το στρατιωτικό νεκροταφείο 
στο Τσάπαρι, το Μπεράντσι και το Νόβο Σέλο. Για μεγάλο χρονικό διάστημα 
η Μακεδονία δεν μπορούσε να γιορτάσει το Ήλιντεν στο μοναστήρι «Προ-
χόρ Πιτσίνσκι» στη Σερβία. Προς το παρόν δεν υπήρξε καμιά πρωτοβουλία να 
τιμηθεί και η μνήμη των Μακεδόνων στρατιωτών που χάθηκαν στον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και στους Βαλκανικούς Πολέμους, παράλληλα με 
τις εκδηλώσεις, που διοργάνωσαν η Σερβία και η Βουλγαρία,.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=9271298147&id=9
&prilog=0&setIzdanie=22690

28.9.2012 Σύμφωνα με τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, ο τίτλος της έκθεσης, που θα 
παρουσιαστεί στο Βασιλικό Μουσείο στις Βρυξέλλες, θα αλλάξει και θα είναι 
ο εξής, «Σλαβικά χειρόγραφα από τη Μακεδονία XIII-ΧΙΧ αιώνας» αντί του 
«Χίλια χρόνια λογοτεχνική παράδοση στη Μακεδονία». Τα χειρόγραφα στην 
πλειοψηφία τους είναι βουλγαρικά, σύμφωνα με τον Βούλγαρο ευρωβουλευτή 
Αντρέι Κοβάτσεφ ο οποίος άσκησε πίεση στο Μουσείο για αλλαγή του τίτλου 
της έκθεσης καθώς θεωρούσε ότι είχε γίνει ένα «επιστημονικό λάθος».
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=B2599F5AEB2FD548AD3DB1FC385
85E5C

17.10.2012 Το δίδυμο Στεφάνοφσκι θα δώσει σήμερα ρεσιτάλ στο πολιτιστικό - ενημερω-
τικό κέντρο της Μακεδονίας στη Σόφια. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=
04D79D8093CA2E40BB2A0DCF7C926B6B

20.10.2012 Το διασυνοριακό πρόγραμμα «Χέρι-Χέρι μικροί Βούλγαροι και Μακεδόνες» 
βρίσκεται σε εξέλιξη στα χωριά Βασίλεβο και Στρουμιάνι. Χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην καλύτερη διαπολιτισμική κα-
τανόηση από πλευράς των παιδιών. http://www.novamakedonija.com.mk/
NewsDetal.asp?vest=102012837426&id=9&prilog=0&setIzdanie=22709



22

31.10.2012 Η Μακεδονία για μια ακόμη φορά είναι δακτυλοδεικτούμενη εξαιτίας των 
σχέσεών της με τους γείτονες. Μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει να δεχόμαστε 
άμεσα σήματα από την Αθήνα ή έμμεσα από τις Βρυξέλλες, αλλά την τελευταία 
περίοδο πιο συχνά εμφανίζεται η Σόφια, σαν κάποια ζηλιάρα φίλη, νευριασμέ-
νη εξαιτίας μιας πιθανής παραμέλησης. Η Βουλγαρία τακτικά θα μας θυμίζει 
ότι είναι εδώ. http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=1031
12914108&id=13&prilog=0&setIzdanie=22717

31.10.2012 Σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Στέφαν Φούλε είναι στη Σόφια για να πληρο-
φορηθεί τις θέσεις της γύρω από την πρόταση για την έναρξη των ενταξιακών 
μας διαπραγματεύσεων. Ο υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας διεύρυνε τη 
λίστα με τις σημειώσεις, τις οποίες η Σόφια απευθύνει στη Μακεδονία και τις 
οποίες σχεδιάζει να ανοίξει ως θέματα στη Σύνοδο της Ε.Ε. τον Δεκέμβριο οπό-
τε θα κριθεί η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στη λίστα, πέρα από 
την αποτυχία εκπλήρωσης του όρου για καλές γειτονικές σχέσεις, βρίσκονται 
τα δικαιώματα της βουλγαρικής μειονότητας στο Κράτος μας καθώς και κά-
ποια προβλήματα που είχαν εδώ βουλγαρικές εταιρείες.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=965622CE2ADBAE418B84015447107
C2E

2.11.2012 Η Μακεδονία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα συνεννόησης και με τη 
Βουλγαρία. Επί τάπητος πρέπει να τεθούν ζητήματα διμερών σχέσεων για την 
ομαλή ένταξη της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την εξομάλυνση 
των σχέσεων προτάθηκε η τέλεση κοινών εορτών. Μία ημέρα που προτάθηκε 
ήταν η 9η Μαΐου, μία άλλη ήταν η ημέρα της αναγνώρισης της Μακεδονίας 
από τη Βουλγαρία και η Τρίτη ήταν αυτή που οι χώρες απέκτησαν διπλωματι-
κές σχέσεις. Πάντως κοινός εορτασμός για τον Γκότσε Ντέλτσεφ αποκλείεται 
επί του παρόντος. Ως μία κοινή χειρονομία συμφιλίωσης μεταξύ Μακεδονίας 
και Βουλγαρίας προτάθηκε ο κοινός εορτασμός της αναγνώρισης της ανεξαρ-
τησίας μας από τη Βουλγαρία. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=0CE8BA
747AD0274392ADD2E0D5DD77CB
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=0C8BC01FAB0ABF4D8776ACF47AC
BFAFD

6.11.2012 Παρά την καλή μας θέληση, η Σόφια εξακολουθεί να μην μας πιστεύει. Αυτό 
απέδειξε η δήλωση του Βούλγαρου υπουργού Νικολάϊ Μλαντένοφ, ο οποίος 
αρνήθηκε ανοιχτά την πρόσκληση του υπουργού Εξωτερικών της Μακεδονίας 
Νίκολα Ποπόφσκι να έλθει στη Μακεδονία και δήλωσε: «Αρκετά με τις συνομι-
λίες. Τώρα χρειαζόμαστε έργα».http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=94431C7
AE188134C8E0E958284E944C5
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7.11.2012 Ο Βούλγαρος Ντίμιταρ Μπέτσεφ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τις Εξωτερικές σχέσεις, δήλωσε σε συνέντευξή του: «Η Βουλγαρία επιμένει να 
εορταστούν κοινές γιορτές με την Μακεδονία ως αναγνώριση του κοινού παρελ-
θόντος, αλλά και ως αναγνώριση ότι, μολονότι τώρα έχουμε δυο Κράτη και δυο 
λαούς, κάποτε αυτά ήταν ενωμένα. Εσείς το ερμηνεύετε αυτό ως δουλειά των 
ιστορικών, αλλά για εμάς είναι σημαντικό να δείξουμε ότι έχουμε κοινό παρελθόν 
και είναι σημαντικό και για τον σημερινό Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας επειδή 
κατάγεται από τη Μακεδονία του Πιρίν». Σύμφωνα με τον ίδιο μια από τις γιορ-
τές που πρέπει να εορτάζεται από κοινού την ίδια ημερομηνία είναι εκείνη του 
Ήλιντεν. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=50578A46A4FFD14F9C6C00
3F24FC37AE

9.11.2012 Η σύμπλευση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας εναντίον της Μακεδονίας γί-
νεται για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων της Βουλγαρίας στη Μα-
κεδονία. Η Σόφια, αφού πρώτα πέτυχε τον πρώτο στρατηγικό της στόχο να 
απομακρύνει τη Μακεδονία από τη σφαίρα επιρροής της Σερβίας, τώρα θεωρεί 
ότι για να αντέξει οικονομικά πρέπει να επιβληθεί στην περιοχή.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=1191284952&id=9
&prilog=0&setIzdanie=22725

15.11.2012 Μπορεί ν’ αποφευχθεί το βουλγαρικό βέτο στην είσοδο της Μακεδονίας στην 
Ε.Ε. ή αυτή η προοπτική είναι αναπόφευκτη, λαμβάνοντας υπόψη την έχθρα 
που επικρατεί επί δεκαετίες ανάμεσα στα δυο Κράτη; Το γεγονός ότι τους 
τελευταίους μήνες ακούγονται δυνατές φωνές από τη Σόφια και η τελευταία 
δείχνει τα δόντια στη Μακεδονία δεν είναι παράξενο επειδή το «κτίσιμο» του 
βουλγαρικού βέτο ξεκίνησε πρακτικά ένα χρόνο μετά την είσοδο της χώρας 
στην Ε.Ε., το 2007.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=C69FC9F9EDB38F459934BD5C1E16
DB31

16.11.2012 Διαβουλεύσεις διεξήχθησαν στη Σόφια μεταξύ των αντιπροσωπειών των 
Υπουργείων Εξωτερικών Μακεδονίας και Βουλγαρίας. Οι αντιπροσωπείες 
προωθούν το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο της 
ευρω-αταλντικής ολοκλήρωσης. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=093F3
BFFFAFF3A4D94FB4496A82B581F

29.11.2012 Η συμφωνία, που υπογράφτηκε πριν από 13 χρόνια μεταξύ Βουλγαρίας και 
Μακεδονίας, τείνει να επεκταθεί σε σύμβαση. Από μακεδονικής πλευράς πά-
ντως υπάρχουν αντιδράσεις σχετικά με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής 
της Σόφιας. Ο πρώην πρέσβης της Μακεδονίας στη Βουλγαρία Γκιόργκι Σπά-
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σοφ δήλωσε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επέκτασης του κειμένου, που 
είναι δεσμευτικό για τις δύο πλευρές. Τόνισε πως η Μακεδονία είναι φίλος και 
υποστηρικτής των Βαλκανικών Κρατών για την εκπλήρωση των στόχων τους 
σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, αφού όμως προηγουμένως αναγνωρισθεί 
από αυτές με το συνταγματικό της όνομα. http://www.novamakedonija.com.
mk/NewsDetal.asp?vest=112912835505&id=9&prilog=0&setIzdanie=22742

30.11.2012 Ο υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Νικολάι Μλαντένοφ, με επιστολή 
του προς τον υπουργό Εξωτερικών της Μακεδονίας, ζήτησε πολιτική συνερ-
γασία υψηλού επιπέδου. Προτείνει τρία βήματα για την εξεύρεση λύσεων στα 
πολιτικά ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες. Το πρώτο αφορά την υπο-
γραφή μιας συμφωνίας καλής γειτονίας σύμφωνα με τη δήλωση του 1999. Το 
δεύτερο θα αφορά τη δημιουργία ενός μηχανισμού από ομάδες ειδικών που 
θα αποβλέπουν στην εξομάλυνση των εκκρεμών ζητημάτων. Τέλος προτείνεται 
συνεργασία υψηλού πολιτικού επιπέδου με τη μορφή ετήσιων διακυβερνητι-
κών συναντήσεων. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=1C00D5A9691A46
41B5B79981D20E0E05

12.12.2012 Η Βουλγαρία μαχαίρωσε πισώπλατα τη Μακεδονία.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=12121283456&id=
9&prilog=0&setIzdanie=22753

14.12.2012 Ο υπουργός των Εξωτερικών της Βουλγαρίας Νικολάι Μλαντένοφ, όταν ζη-
τάει συνεργασία στη βάση της δήλωσης φιλίας του 1999, δεν ζητά τίποτα λι-
γότερο από την απάλειψη πολλών σημείων της μακεδονικής Ιστορίας, όπως 
την κατάληψη της Μακεδονίας από τη Βουλγαρία και τη χάλκευση στοιχείων 
για τον βίο ιστορικών προσώπων όπως ο Γκότσε Ντέλτσεφ. Η αναθεώρηση 
των σχολικών βιβλίων είναι βασική αξίωση της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με ειδι-
κούς, η Μακεδονία δεν πρέπει να εμπλακεί σε τέτοιου είδους συζητήσεις διότι 
όλα αυτά είναι ζητήματα ταυτότητας. http://www.novamakedonija.com.mk/
NewsDetal.asp?vest=121412821142&id=9&prilog=0&setIzdanie=22755

19.12.2012 Το 1998 στο Μουσείο Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ στήθηκε αναμνηστι-
κή πλάκα του Τσάρου Μπόρις Γ΄ και της γυναίκας του Ιωάννας για τη διάσωση 
50.000 Βούλγαρων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Εντούτοις, το 2000 η πλάκα απομακρύνθηκε εξαιτίας διαμαρτυρίαςν Μακεδό-
νων Εβραίων και κατόπιν ισραηλινής έρευνας, η οποία απέδειξε ότι προσωπικά 
ο Τσάρος ενέκρινε την απέλαση 11.000 Εβραίων από τη Μακεδονία και τη 
Θράκη. http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=121912849
466&id=9&prilog=0&setIzdanie=22759
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20.12.2012 Μια σύνοψη του περιεχομένου των βουλγαρικών σχολικών εγχειριδίων απο-
καλύπτει τις θέσεις, που με επιμονή υποστηρίζουν ότι η Μακεδονία είναι ένα 
τεχνητό δημιούργημα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι στην περιο-
χή της ζούσαν Βούλγαροι, οι οποίοι αφομοιώθηκαν.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=122012845145&id
=9&prilog=0&setIzdanie=22760
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=122012845145&id
=9&prilog=0&setIzdanie=22760

22.12.2012 Η Βουλγαρία δεν σέβεται την Ιστορία, αν και μιλά για σχέσεις καλής γειτονί-
ας. Επιθυμεί την αναθεώρηση της Ιστορίας της Μακεδονίας. Η Βουλγαρία δεν 
αναγνωρίζει το μακεδονικό έθνος και υποκλέπτει την Ιστορία της Μακεδονίας 
ως δική της. Η Βουλγαρία οφείλει να θέσει ως απαράβατο όρο για τη συμφωνία 
περί κοινών εορτών την αναγνώριση του μακεδονικού έθνους.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=122212934275&id
=9&prilog=0&setIzdanie=22762

24.12.2012 Ο Ζόραν Τοντόροφσκι, διευθυντής του κρατικού ιστορικού αρχείου Μακε-
δονίας και συγγραφέας του βιβλίου «Metodi Shatorov - Sharlo, έγγραφα και 
υλικά» λέει ότι ο Metodi Tasev Shatorov - Sharlo είναι ένας από αυτούς που ήδη 
από το 1939, το 1940 και το 1941 υποστήριζε ως δίκαιη επίλυση του Μακεδο-
νικού Ζητήματος μια ενωμένη και ανεξάρτητη Μακεδονία.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=12241272862&id=
9&prilog=0&setIzdanie=22763

25.12.2012 Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου πάντα οι επίσημες αποφάσεις της Αθήνας 
για το ζήτημα της Μακεδονίας λαμβάνονται σχεδόν ομόφωνα και χωρίς ενα-
ντίωση της κοινής γνώμης, στον ανατολικό γείτονα τμήμα του πολιτικού και 
πνευματικού κόσμου αναγνωρίζει λάθη στις κινήσεις της ηγεσίας του.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=122512724557&id
=9&prilog=0&setIzdanie=22764

9.1.2013 Η Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει χρήματα για να λειτουργεί τις εκ-
κλησίες ολόκληρη την ημέρα, όπως προσπαθεί να κάνει η Βουλγαρική Ορθό-
δοξη Εκκλησία. http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=19
13918227&id=9&prilog=0&setIzdanie=22774

11.01.2013 Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόϊκο Μπορίσοφ, μετά την υποστήριξη 
που παρείχε στην Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο 2012, ζητά 
τώρα βοήθεια από εθνικιστικούς κύκλους της Ακαδημίας των Επιστημών της 
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Σόφιας για να προσθέσει βέλη στηφαρέτρα των επιχειρημάτων του εναντίον 
της Μακεδονίας. http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=1
1113920295&id=9&prilog=0&setIzdanie=22776

17.1.2013 Σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων Φόκους, ξεκίνησαν οι πρώ-
τες επαφές αναφορικά με τα κριτήρια καλής γειτονίας καθώς η Βουλγαρία και 
η Μακεδονία απέστειλαν προσχέδιο εργασίας για το πλαίσιο της συμφωνίας 
συνεργασίας και καλής γειτονίας. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=EAD
F9A1A8B924547B05C17B68BFB0C9E
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=1171385849&id=9
&prilog=0&setIzdanie=22781

19.01.2013 Ο Klaus Shramaer, Πρέσβης της Γερμανίας στη Μακεδονία, μίλησε για τη δι-
αμάχη Βουλγαρίας - Μακεδονίας. Η Βουλγαρία αναβιώνει το θέμα ως τραύμα 
της Μεγάλης Ιδέας της, ενώ από την άλλη ιστορικά ζητήματα δεν μπορούν να 
επιλυθούν σε νομικό επίπεδο. Για τη Σόφια το Μακεδονικό είναι μία πρόκληση, 
αλλά σε κάθε περίπτωση η Μακεδονία έχει υποστεί πολλές πολιτικές ήττες την 
ώρα που η Σόφια υποστηρίζει σε πολλά ζητήματα τις θέσεις της Αθήνας.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=81D5B5F2DC38ED46B0A8AD0DC7
D65A90

21.1.2013 Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρόζεν Πλεβνέλιεφ ανέφερε στη βουλγαρική εθνι-
κή τηλεόραση ότι το πρόβλημα σήμερα είναι πολύ απλό: είναι η λεγόμενη «αρ-
χαιοποίηση» που κατευθύνεται από την κυβέρνηση των Σκοπίων. Πρόσθεσε 
ότι το έργο «Σκόπια 2014» είναι προκλητικό και μη αποδεκτό στην περιοχή.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=12113923108&id=
9&prilog=0&setIzdanie=22784

24.1.2013 Για τον Βούλγαρο Πρόεδρο Πλεβνέλιεφ η Βουλγαρία δεν είναι δεύτερη Ελλά-
δα και η χώρα του δεν έχει ξεκινήσει πόλεμο ενάντια στη Μακεδονία.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=20536A6621036E428EB19151B4B053
4D

24.1.2013 Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε να 
συνεχίσει τον διάλογο με τη Βουλγαρία για την παρακολούθηση των μεταρρυθ-
μίσεων, αλλά διέγραψε από το κείμενο της απόφασης τις λέξεις «μακεδονική 
μειονότητα». http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=657ED0C60B1BB64EBF
2C3551967FB03E
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=12413812395&id=
9&prilog=0&setIzdanie=22787
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31.1.2013 Μακεδόνας ηθοποιός σε βουλγαρική παράσταση στη Νέα Υόρκη.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=13113910514&id=
16&prilog=0&setIzdanie=22793

5.2.2013 Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκολα Ποπόφσκι δεν πιστεύει στην καλή γειτονία 
της Βουλγαρίας. Όσον αφορά τις τρεις συναντήσεις της ομάδας εργασίας των 
υπουργείων Εξωτερικών της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, δεν ανέφερε τί-
ποτα συγκεκριμένο διότι, όπως είπε, δεν προέκυψαν ακόμη συγκεκριμένα απτά 
στοιχεία. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=39388BDC116E914282EE92
82E8FC1D96

6.2.2013 Οι Βούλγαροι ιστορικοί έχουν πρόβλημα με την ανάγνωση του παρελθόντος και 
με τους Σέρβους συναδέλφους τους. Ενώ από τη Μακεδονία ζητούν συνεχώς 
την αναθεώρηση της Ιστορίας, γίνονται γιορτές για προσωπικότητες και γεγο-
νότα που ισχυρίζονται ότι έχουν γίνει ήρωες της Βουλγαρίας. Επίσης κάποια 
γεγονότα σχετίζονται και με την Ιστορία. της Σερβίας.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=2613853499&id=9
&prilog=0&setIzdanie=22798

6.2.2013 Οι άνθρωποι με βουλγαρική συνείδηση στη Μακεδονία αντιμετωπίζονται με μι-
σαλλοδοξία, η αντιπολίτευση τους αποκαλεί «βρωμοβούλγαρους» και η αστυ-
νομία εμποδίζει όσους επιθυμούν να αποκτήσουν βουλγαρική υπηκοότητα, 
αναφέρει σε 25 τροπολογίες που κατέθεσε στο Ευρωκοινοβούλιο εναντίον του 
ψηφίσματος για τη Μακεδονία ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής Ντίμιταρ Στογιά-
νοφ του εθνικιστικού κόμματος AΤΑΚΑ http://www.novamakedonija.com.mk/
NewsDetal.asp?vest=2613854265&id=9&prilog=0&setIzdanie=22798

6.2.2013 Οι Μακεδονο-Βουλγαρικές σχέσεις έχουν πέσει θύμα κάποιου είδους μίξης του 
κομμουνισμού και του εθνικισμού δήλωσε ο Βούλγαρος Ντίμιταρ Βέτσεφ κατά 
τη χθεσινή συζήτηση που διοργάνωσε ο Όμιλος Γκεμ στα Σκόπια. Ο Βέτσεφ 
μετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις εξωτερικές σχέσεις της Σόφιας.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=BD79512CD8206240947DF15FA26A
FC30

8.02.2013 Χθες ο Πρόεδρος του ευρωπαϊκού κόμματος των Φιλελευθέρων Graham 
Watson ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά με την πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας 
του ηγέτη του τουρκικού κόμματος της Βουλγαρίας Αχμέτ Ντογκάν. Σύμφωνα 
με τον Watson, οι βουλγαρικές αρχές έχουν αλλάξει κατηγορητήριο και αμφι-
σβητείται η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος στη Βουλγαρία. Πάντως 
υπήρξε διάχυτη η άποψη πως η Βουλγαρία έχει παραδοθεί στο οργανωμένο 
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έγκλημα και τη μαφία. http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?v
est=281384438&id=9&prilog=0&setIzdanie=22800
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=0FE88DE986639A48AE959F1501E0A
EFD

12.2.2013 Σύμφωνα με το ελληνικό πρακτορείο ειδήσεων, ο υπουργός Γεωργίας της 
Βουλγαρίας Μίροσλαβ Ναϊντένοφ κατά την επίσκεψή του στη ZOOTECHNIA 
στη Δ.Ε.Θ. δήλωσε ότι η Βουλγαρία και η Ελλάδα πρέπει να ενώσουν τις δυ-
νάμεις τους, αν θέλουν να αντισταθούν στον ανταγωνισμό όσον αφορά στον 
τομέα της γεωργίας που προέρχεται από τη Μακεδονία και την Τουρκία.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=21213852166&id=
10&prilog=0&setIzdanie=22803

14.2.2013 Οι επίσκοποι Γαβριήλ, Κύριλλος και Νεόφυτος φέρονται πιθανότεροι να δια-
δεχθούν τον Πατριάρχη Βουλγαρίας Μάξιμο. Μεγάλο μέρος των Βούλγαρων 
επισκόπων έχουν καλές σχέσεις με μέλη της Μακεδονικής Εκκλησίας, αν και η 
Βουλγαρία και οι εκκλησιαστικοί της ηγέτες θεωρούν πάντοτε βουλγαρική την 
Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας δίχως να διαφωνούν με τον όρο μακεδονική.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=21413947309&id=
9&prilog=0&setIzdanie=22805

16.2.2013 Η Βουλγαρία με τη Μακεδονία μπορούν, σύμφωνα με ειδικούς των δύο χω-
ρών, να αμβλύνουν τις διαφορές τους στα ιστορικά ζητήματα. Επί του παρόντος 
όμως κανένας δεν πιστεύει πως η Βουλγαρία θα υποχωρήσει στο ζήτημα της 
βουλγαρικής μειονότητας που θεωρεί πως υπάρχει στη Μακεδονία.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=21513197427&id=
9&prilog=0&setIzdanie=22807

27.2.2013 Τα Μ.Μ.Ε. στη Σόφια αναπαράγουν δηλώσεις Βουλγάρων ειδικών στα θρη-
σκευτικά ζητήματα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο νέος Βούλγαρος Πατριάρχης 
πρέπει να επαναβεβαιώσει την ιδέα για αναγνώριση της Μακεδονικής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας από την πλευρά του Βουλγαρικού Πατριαρχείου. Ωστόσο, 
Μακεδόνες αξιωματούχοι και αναλυτές υποστηρίζουν ότι η βουλγαρική εκκλη-
σία μπορεί μόνο να μιλήσει στις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες για το μακεδονι-
κό εκκλησιαστικό ζήτημα, αλλά δεν μπορεί να γίνει η Μητέρα-Εκκλησία της 
Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Σερβική και η Βουλγαρική Ορθόδοξη 
Εκκλησία έχουν αιτήματα, τα οποία η Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει 
να εκπληρώσει αν θέλει να κερδίσει το αυτοκέφαλο.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=227139334&id=9
&prilog=0&setIzdanie=22816
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http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=2281384968&id=9
&prilog=0&setIzdanie=22817

13.3.2013 Ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων Σκοπίων - Σόφιας έχει οριστεί θεωρητικά 
και αναμένεται μόνο ο καθορισμός ημερομηνίας από την Σόφια.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=3438B94F2DC38248B2DB9F726F3F
D4E7

14.3.2013 Ο νέος Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μαρίν Ράϊκοφ δήλωσε ότι η Βουλγα-
ρία υποστηρίζει. την ευρωπαϊκή προοπτική της Μακεδονίας και ότι δεν υπάρχει 
άλλη εναλλακτική λύση. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=7441AF6F313
9094CB46426E063074579

30.3.2013 Ο νέος Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μαρίν Ράικοφ δήλωσε πως οι Βούλ-
γαροι και οι Μακεδόνες είναι αδέλφια και πως αυτό είναι γνωστό σε όλους. 
Υπάρχουν κοινές παραδόσεις, γλώσσα και Ιστορία. Απόδειξη είναι τα βουλγα-
ρικά μνημεία που έχουν χτιστεί στο κέντρο των Σκοπίων. Η Μακεδονία –διε-
μήνυσε– πρέπει να λάβει οριστική απόφαση για τις διαπραγματεύσεις της με 
την Ε.Ε. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=E679F6C1DA0EA2458D4DE
6F7FC5DD4E9

4.4.2013 Το μοναστήρι «Άγιος Ιωάννης Μπίγκορσκι» έλαβε δώρο 300 βιβλία από την 
Βουλγαρία. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=8E02FF1E5B68D6428310
5D8958316177

10.4.2013 Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος θα συμφιλιώσουν τη Μακεδονία και τη Βουλγα-
ρία. Ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής Αντρέι Κοβάτσεφ δήλωσε ότι η Μακεδονία 
και η Βουλγαρία μπορούν να τιμήσουν μαζί ως μέρος της συμφιλίωσης τους 
Τσάρο Σαμουήλ, Γκότσε Ντέλτσεφ, Ντάμε Γκρούεφ, Κύριλλο και Μεθόδιο, 
αδελφούς Μιλαντίνοβιτς και το Ήλιντεν. Οι Μακεδόνες ιστορικοί τους θεω-
ρούν ότι η κοινή γιορτή μπορεί να ξεκινήσει με τους Αγίους Κύριλλο και Μεθό-
διο, που πρέπει, όμως να τιμηθούν ως Σλάβοι και όχι ως Βούλγαροι.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=4101384497&id=9
&prilog=0&setIzdanie=22852

11.4.2013 Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκολα Πόποσκι ήταν χθες οικοδεσπότης της ανεπί-
σημης συνάντησης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά πέρα των 
τριών υπουργών, οι άλλοι καλεσμένοι της περιοχής εκπροσωπήθηκαν σε χαμη-
λότερο επίπεδο και η Ελλάδα σε επίπεδο πρέσβη. Ο Πόποσκι με δήλωσή του 
αντέδρασε στην ανακοίνωση του Βούλγαρου Πρωθυπουργού ότι η ανέγερση 
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μνημείων Βούλγαρων αγωνιστών στα Σκόπια αποτελεί απόδειξη ότι ήμασταν 
ένα έθνος κατά το παρελθόν και πρέπει να γιορτάζουμε από κοινού την Ιστορία, 
μια ρητορική πολύ δημοφιλής από την εποχή του Μπόζινταρ Δημιτρόφ μέχρι 
και τον προηγούμενο Πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=BDC33BDB470EC44FBF8C0BD780D
101E8

12.4.2013 Τα αμερικανικά διπλωματικά έγγραφα της δεκαετίας του 1970 δείχνουν τα προ-
βλήματα που παρουσίαζαν οι σχέσεις των Η.Π.Α. τόσο με την τότε Γιουγκο-
σλαβία όσο και με τις άλλες χώρες των Βαλκανίων. Η Βουλγαρία φαίνεται να 
δραστηριοποιούνταν τόσο σε Μακεδονικό έδαφος όσο και στο εξωτερικό επί 
των ημερών του Τοντόρ Ζίφκοφ. Υπήρξαν διπλωμάτες αρκετά προσεκτικοί, οι 
οποίοι αναγνώρισαν κάποια πολιτικά ζητήματα όπως ο Malkolm Tun, ο οποίος 
αναφέρει πως οι Βούλγαροι ήδη το 1973 είχαν παραδεχθεί τους Μακεδόνες ως 
έθνος με δική τους γλώσσα και είχαν παραδεχθεί πως στη Μακεδονία δεν ζού-
σαν πλέον Βούλγαροι. http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?v
est=41213845352&id=9&prilog=0&setIzdanie=22854

18.4.2013 Ο Πόποσκι είναι διστακτικός για την συμφωνία με τη Βουλγαρία.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=F36CE15683C965479DEFFA244
BA73756

19.4.2013 Αποσύρθηκε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου των Εξωτερικών η αναφο-
ρά ότι Μακεδόνες ζουν σε άλλες χώρες. Το γεγονός συνέβη για να αποδείξει 
η Μακεδονία τις καλές της προθέσεις προς την εξομάλυνση των βουλγαρο-
μακεδονικών διπλωματικών σχέσεων. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=7
CDD77DDC4058045B3ADA780D742581D

25.4.2013 Ο Μπόζινταρ Δημητρόφ δήλωσε ότι η είσοδος της Σερβίας στην Ε.Ε. θα μει-
ώσει ή θα σταματήσει τη διαδικασία επαναβουλγαροποίησης της Μακεδονίας.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=C04BD991B44B7749A94ED6715DC5
9F09

30.4.2013 Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ δήλωσε στη Βουλγαρική 
Εθνική Ραδιοφωνία: «Το κοινό παρελθόν μας με τη Μακεδονία πρέπει να μας 
ενώνει παρά να μας χωρίζει». http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=857A6B1
AB6F52B4197D66A0742EBC084

3.5.2013 Το ενδεχόμενο βέτο που προβάλλει η Βουλγαρία προς τη Μακεδονία στο επίπε-
δο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα άλλοθι στα συσσω-
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ρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βουλγαρία. Οι εκλογές γίνονται σε 
ένα βαρύ κλίμα με τα σκάνδαλα να τις επισκιάζουν, ενώ και ο νυν Πρωθυπουρ-
γός ακολουθεί το δρόμο του Μπορίσοφ ως προς το ζήτημα με τη Μακεδονία.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=2E8A9CC92C6A9144966E60A1FFAC
EA25

9.5.2013 Σύμφωνα με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, η Μακεδονία έχει «παραβιάσει» τη 
συμφωνία φιλίας του 1999 και τώρα πρέπει να υπογράψει νέα συμφωνία.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=51E43E3A44B115498D576CA75A5C
445B

10.5.2013 Πολλοί από τους 80.000 περίπου Μακεδόνες, που διαθέτουν βουλγαρικό δια-
βατήριο, αναμένεται ότι θα πάνε να ψηφίσουν στο Σαντάνσκι, στο Πετρίτσι και 
στο Μπλαγκόεφγκραντ. Ως έναν βαθμό η στάση τους θα καθορίσει κατά τό-
πους το εκλογικό αποτέλεσμα. Πάντως τα αριστερά κόμματα είναι στην πρώτη 
προτίμηση. http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=510139
29191&id=9&prilog=0&setIzdanie=22875

14.5.2013 Οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι σκανδαλώδεις εκλογές δεν είναι μόνο ντροπή για 
τη Βουλγαρία αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το 
Εθνικό Ινστιτούτο Μελέτης της Κοινής Γνώμης, περίπου το 12% των ψηφοφό-
ρων στη Βουλγαρία είναι έτοιμοι να πουλήσουν τις ψήφους τους για χρήματα 
και δεν ντρέπονται να το παραδεχτούν.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=51413836261&id=
9&prilog=0&setIzdanie=22878

15.5.2013 Τα βουλγαρικά κόμματα είναι αποφασισμένα να θέσουν βέτο στη συμμετοχή 
μας στην Ε.Ε., αν δεν υπάρξει συμφωνία για καλή γειτονία.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=09CF345BB9A9B04FB9BF03B55FC3
EC1A

20.5.2013 Η Βουλγαρία θέλει να τοποθετήσει ένα μνημείο του Γκότσε Ντέλτσεφ στο 
χωριό Μπάνιτσα (Συμβολή) κοντά στις Σέρρες, όπου πέθανε ο Μακεδόνας επα-
ναστάτης τον Μάιο του 1903. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=DA64510
1FC208644BACD9C2F93A44B91

21.5.2013 Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Βουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Τσβε-
τάν Σιμεόνοφ, μόνο ενωμένα τα Βαλκάνια μπορούν να αποτελέσουν σημαντι-
κό παράγοντα στην παγκόσμια οικονομία. Ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους αναμένεται να αρχίσουν απευθείας πτήσεις Σκόπια - Σόφια και 
το αντίστροφο. http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=521
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139605&id=10&prilog=0&setIzdanie=22884

25.05.2013 Η Μακεδονία εδώ και καιρό είναι έτοιμη να διαπραγματευθεί με την Ευρω-
παϊκή Ένωση, αλλά η έναρξη των διαπραγματεύσεων καθυστερεί σημαντικά. 
Εκτός του προβλήματος με την Ελλάδα, τώρα θέτει πρόβλημα και η Βουλγαρία, 
η οποία κάνει αναφορά σε άτομα με βουλγαρική ταυτότητα και ζητά τη σύγκλη-
ση επιτροπών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα καλύψουν τα ζητήματα της Ιστο-
ρίας και της εκπαίδευσης για τις δύο χώρες. http://www.novamakedonija.com.
mk/NewsDetal.asp?vest=52513939454&id=9&prilog=0&setIzdanie=22887

29.5.2013 Ο νέος Βούλγαρος υπουργός Εξωτερικών Κριστιάν Βιγκένιν ήταν ενάντια στο 
βουλγαρικό βέτο για διαπραγματεύσεις της Ε.Ε. με τη Μακεδονία.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=F7B777AD39183D4F9631B8F24C6D
C4E5

13.6.2013 Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ζέλιου Ζέλεφ θεωρεί παρεξήγηση και 
όχι διαφορά τις εξελίξεις στις σχέσεις Μακεδονίας και Βουλγαρίας κατά την 
τελευταία περίοδο και λάθος την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Μπόικο 
Μπορίσοφ να εμποδίσει την είσοδο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 
Ζέλεφ, που χθες έδωσε διάλεξη στην Μακεδονική Ακαδημία Επιστημών και 
Τεχνών των Σκοπίων για τις παγκόσμιες πολιτικές σχέσεις, εξακολουθεί να εί-
ναι αισιόδοξος ότι η πλειοψηφία της βουλγαρικής κοινωνίας στηρίζει την έντα-
ξη της Μακεδονίας http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=7F312F20721AB04
EBDE51689B9BA8935

24.6.2013 Ο Ζόραν Ζάεφ το περασμένο Σαββατοκύριακο επισκέφθηκε τη Σόφια, όπου 
παρακολούθησε τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Σοσιαλι-
στών. Μίλησε επίσης και με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας αναφορικά 
με τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.http://www.novamakedonija.com.mk/
NewsDetal.asp?vest=623131927549&id=9&prilog=0&setIzdanie=22911 
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=9DF1DD3066B7A84CAEBE1242B95
FB432

27.6.2013 Ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Φατμίρ Μπε-
σίμι συναντήθηκε χθες στη Σόφια με την αναπληρώτρια Πρωθυπουργό της 
βουλγαρικής κυβέρνησης Ζιναΐντα Ζλατάνοβα και με τον Υπουργό Εξωτερι-
κών Κριστιάν Βιγκένιν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την Ζλατάνοβα, 
ο Μπεσίμι επεσήμανε τη δέσμευση της Μακεδονίας για ενίσχυση των διμερών 
σχέσεων με τη Βουλγαρία, για συνέχιση των επαφών υψηλού επιπέδου, για 
συνεχή εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών και την υπογραφή νέων. Ο 
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Μπεσίμι συμφώνησε με τον Βιγκένιν ότι η Μακεδονία και η Βουλγαρία έχουν 
κοινό όραμα για την περιοχή την πλήρη ενσωμάτωση στις ευρωπαϊκές και ευ-
ρωατλαντικές δομές και ότι στη διαδικασία αυτή η υποστήριξη των γειτόνων 
είναι απαραίτητη. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=324AD8AA3691D24
AA4E20A0CB845C5D8

10.7.2013 Ο υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Κριστιάν Βιγκένιν, ο οποίος αποτελεί 
την πιο συγκροτημένη δύναμη της βουλγαρικής πολιτικής σκηνής, υποστηρίζει 
ανοιχτά την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων καλής γειτονίας, λέγοντας ότι 
αποτελεί προτεραιότητά του. Στα Σκόπια αυτό θεωρείται ως μια ευκαιρία για 
την επίλυση των προβλημάτων πριν η Βουλγαρία εισέλθει και πάλι σε κούρσα 
εκλογών, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει τις θέσεις του σε μια προσπά-
θεια να κερδίσει περισσότερες ψήφους. http://www.novamakedonija.com.mk/
NewsDetal.asp?vest=710131017251&id=9&prilog=0&setIzdanie=22924

26.7.2013 Οι Πρόεδροι του μακεδονο-βουλγαρικού οικονομικού επιμελητηρίου και το 
Οικονομικό Επιμελητήριο της Βορειοδυτικής Μακεδονίας υπέγραψαν μνημό-
νιο συνεργασίας. http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=273A7FBCBF72B342
B4F19806D1E7784B

29.7.2013 Οι Πρωθυπουργοί της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας συναντήθηκαν σε ήπιο 
πολιτικό κλίμα στο Κιουστεντίλ της Βουλγαρίας. Συνθήματα του τύπου «Η 
Μακεδονία είναι Βουλγαρική» έλειψαν και τα πάντα κύλησαν ομαλά.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=72913841364&id=
9&prilog=0&setIzdanie=22940
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=616908FE39623E4F97882DC251393
3F9

30.7.2013 Ο υπουργός των Εξωτερικών της Βουλγαρίας Κριστιάν Βιγκένιν έκανε λόγο 
για το αναγκαίο σύμφωνο καλής γειτονίας μεταξύ της Μακεδονίας και Βουλγα-
ρίας. Ζήτησε παράλληλα να αλλάξει η ερμηνεία της Ιστορίας από την πλευρά 
της Μακεδονίας και η συμπεριφορά της προς τις μειονότητες. Όλα αυτά είναι 
αναγκαία αν θέλουν οι δύο χώρες να προχωρήσουν προς την Ευρώπη.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=FCD55852937D58499E3ECE340B64
8C09

15.8.2013 Τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τις προκλητικές προτάσεις της 
βουλγαρικής VMRO, η οποία απαιτεί από τις τοπικές αρχές να έρθουν σε 
επαφή με τους πρώην στρατιώτες του Στρατού της Δημοκρατίας της Μα-
κεδονίας προκειμένου να ενταχθούν στο Βουλγαρικό Στρατό. http://www.
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novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=81513844307&id=9&prilog=0
&setIzdanie=22953

31.8.2013 Οι βουλγαρικές ελπίδες ότι θα αναγκάσουν τη μακεδονική κυβέρνηση, ένεκα 
της ένταξης στην Ε.Ε., να δεχθεί τη νέα συμφωνία φιλίας και συνεργασίας κα-
τευθύνονται στο ίδιο αδιέξοδο όπως και εκείνες της Ελλάδας.
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=150CE1E283BFE44599DEAF254F668
78A

3.9.2013 Η Βουλγαρία είναι διατεθειμένη να υποστηρίξει την πορεία της Μακεδονίας, 
αλλά προς το παρόν κρατάει σοβαρές επιφυλάξεις αναφορικά με την πολίτική 
της σε θέματα Ιστορίας, Παιδείας και γενικότερα κλοπής της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της Βουλγαρίας. http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.as
p?vest=9313846417&id=9&prilog=0&setIzdanie=22968

10.9.2013 Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ θετική για τη Μα-
κεδονία. Παρ’ όλα αυτά, η Βουλγάρα αντιπρόσωπος αντέδρασε έντονα κάνο-
ντας λόγο για την ανικανότητα της Μακεδονίας να θέσει σε λειτουργία τους 
δημοκρατικούς θεσμούς και για την αποφυγή οριστικοποίησης της σύμβασης 
εξαιτίας της κακών σχέσεων γειτονίας. http://www.novamakedonija.com.mk/
NewsDetal.asp?vest=91013834572&id=9&prilog=0&setIzdanie=22973

12.9.2013 Μεγάλο σκάνδαλο έχει προκαλέσει η διεθνής έκθεση «Ταυτότητα και αναμνή-
σεις κατά τον 19ο αιώνα» που διοργανώνει στο Βελιγράδι το Περιφερειακό 
Γραφείο της UNESCO. Η Βουλγαρική αντιπροσωπεία μποϊκοτάρει την έκθε-
ση επειδή σε ένα από τα εκθέματα έχει γραφτεί ότι ο Γκότσε Ντέλτσεφ είναι 
Μακεδόνας. Μεγάλη δυσαρέσκεια στη βουλγαρική πλευρά, σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Στάνταρτ», έχει προκαλέσει και ο κατάλογος της UNESCO επειδή 
είναι γραμμένες στη μακεδονική γλώσσα οι φράσεις «Η επαναστατική ομάδα 
του Κρουσόβου» και «Ελευθερία ή θάνατος». Ο Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ της 
βουλγαρικής VMRO δήλωσε: «Αυτό αποτελεί πρακτική των Σκοπίων: να προ-
καλεί και να παραχαράσσει τη βουλγαρική Ιστορία. Αυτό δείχνει τη βαθιά απο-
γοήτευση της πολιτικής ελίτ στη Μακεδονία. Να ισχυρίζονται ότι τα έγγραφα 
είναι γραμμένα στη μακεδονική γλώσσα είναι το ίδιο σαν να ισχυρίζονται ότι οι 
επιστολές του Καμπλέσκοφ συντάχθηκαν στην κινεζική γλώσσα».
http://www.utrinski.mk/?ItemID=4542B5F3BB84B44AAADF333FE9990F
0D

14.9.2013 «Η UNESCO μας υποστηρίζει στον πόλεμο ενάντια στην κλοπή της βουλγαρικής 
Ιστορίας». Αυτά είναι τα σχόλια στα βουλγαρικά Μ.Μ.Ε., αφότου το Περιφε-
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ρειακό Γραφείο της UNESCO έστειλε επιστολή στην οποία ζήτησε να καλυ-
φθούν τα εκθέματα που σχετίζονται με τον Γκότσε Ντέλτσεφ και τη σημαία 
της Δημοκρατίας του Κρουσόβου, τα οποία παρουσιάζονται στην κινούμενη 
έκθεση. 
«Φαντασιακά Βαλκάνια, ταυτότητα και αναμνήσεις του 19ου αιώνα» στο Βε-
λιγράδι. Σταμάτησε και η πώληση του καταλόγου της έκθεσης.http://www.
utrinski.mk/?ItemID=B4253B70431FD447B467302CBC56E9B2

16.9.2013 Σε συνέντευξή του ο καθηγητής Ντίμιταρ Ντιμιτρώφ δήλωσε πως η αρχαι-
οποίηση αποτελεί τον δούρειο ίππο στις σχέσεις με την ελληνική πλευρά. Ο 
πατριωτισμός των Μακεδόνων είναι λανθάνων διότι έχει περάσει από διάφορες 
φάσεις και κάθε φορά εστιάζει σε κάποια ιδιαίτερα σημεία. Αυτή η νοοτροπία 
είχε αντίκτυπο και στην κακή οικονομική κατάσταση και στη μείωση των επεν-
δύσεων. http://www.utrinski.mk/?ItemID=399D3AF4FE6B114698B857AF26
4A46EB

16.9.2013 Έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις των βουλγαρικών παραγόντων για την έκθεση 
«Φαντασιακά Βαλκάνια», η οποία διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Γρα-
φείο της UNESCO Βενετίας και αυτό το διάστημα φιλοξενείται στο Βελιγράδι. 
Η βασική διαφωνία αφορούσε το πρόσωπο του Γκότσε Ντέλτσεφ ο οποίος πα-
ρουσιάστηκε ως Μακεδόνας και όχι ως Βούλγαρος.
http://www.vecer.com.mk/?ItemID=86A3826003B04B499AE90A5730
7B3142

20.9.2013 Βόρεια και Άνω Μακεδονία δεν είναι αποδεκτές ονομασίες για τη Σόφια. Ο 
Βούλγαρος καθηγητής Ιστορίας, όπως και πολλοί άλλοι μέχρι σήμερα, πιστεύει 
ότι η ονομασία Βουλγαρία της Οχρίδας είναι μια πολύ λογική λύση για το νέο 
όνομα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. http://www.vecer.com.mk/?ItemID=
ADD923E775BDD849BD13D87E42756ADC
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ΤΥΠΟΣ ΣΟΦΙΑΣ

3.1.2012 O τέως Πρόεδρος της Μακεδονίας Κίρο Γκλιγκόροφ, που απεβίωσε την Κυ-
ριακή σε ηλικία 94 ετών στα Σκόπια, κατείχε ένα έγγραφο, θεωρημένο από τις 
Βουλγαρικές αρχές το 1942, το οποίο αναφέρει πως ήταν βουλγαρικής καταγω-
γής. Ο Γκλιγκόροφ έμεινε γνωστός για τις συχνές αντιβουλγαρικές θέσεις του 
και την προώθηση της ανεξάρτητης μακεδονικής ταυτότητας. 
http://www.novinite.com/view_news.php?id=135345 

20.1.2012 Αντιβουλγαρική προπαγάνδα στη Μακεδονία, όπου Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης ισχυρίζονται ότι ο τέως Πρωθυπουργός και νυν ηγέτης του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος της Βουλγαρίας Σεργκέι Στανίτσεφ είναι Μακεδόνας Το γεγο-
νός δεν προκαλεί έκπληξη καθώς τα μακεδονικά ΜΜΕ είναι γνωστά για το 
μίσος τους για τη Βουλγαρία και την αντιβουλγαρική προπαγάνδα που τους 
υπαγορεύει η πολιτική της Μακεδονίας. http://www.novinite.com/view_news.
php?id=135916

9.2.2012 Το υπερεθνικιστικό Παγκόσμιο Μακεδονικό Κογκρέσο απαιτεί να δικαστεί για 
εσχάτη προδοσία ο τέως Πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ, Ljubco Georgievski, επει-
δή έχει βουλγαρική υπηκοότητα την οποία απέκτησε το 2006. Το ΠΜΚ κα-
τηγορεί τον Georgievski για συνομωσία με σκοπό την αποσταθεροποίηση της 
χώρας. http://www.novinite.com/view_news.php?id=136507

17.2.2012 Εκατοντάδες οπαδοί σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Πρίστινα σήκωσαν ένα 
πανό, που έγραφε «Μακεδόνες από τον Τίτο, Βούλγαροι από τον Θεό». Το συμ-
βάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια αγώνα χάντμπολ ανάμεσα στις μικρές εθνι-
κές ομάδες του Κοσσόβου και της Μακεδονίας. Επίσης οι Κοσσοβάροι έκα-
ψαν και μία σημαία της Μακεδονίας. http://www.novinite.com/view_news.
php?id=136767 

14.3.2012 Ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής Andrey Kovatchev δήλωσε ότι πρέπει να ξεκι-
νήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία στην επόμενη ολο-
μέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Ωστόσο επεσήμανε ότι το κλειδί για την είσοδο 
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της Μακεδονίας στην Ε.Ε είναι η επίλυση όλων των προβλημάτων της χώρας 
με τους γείτονές της. Τόνισε την τρομοκρατία που υφίστανται από τις αρχές των 
Σκοπίων όσοι πολίτες δηλώνουν τη βουλγαρική συνείδηση και ταυτότητά τους.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=137555

20.3.2012 Το Βελιγράδι κατηγορεί τη Σόφια για τον εκβουλγαρισμό των Σέρβων. Τονί-
ζεται ότι η Βουλγαρία δίνει βουλγαρικές ταυτότητες σε πολίτες που ζουν στη 
Μακεδονία και στην ανατολική Σερβία δηλαδή σε περιοχές που διεκδικούσε 
κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=137721

18.4.2012 Ο πολιτικός αναλυτής και πρώην αξιωματικός της υπηρεσίας Πληροφοριών 
Krasimir Uzunov θεωρεί ότι οι εθνοτικές συγκρούσεις στην Μακεδονία μεταξύ 
Σλάβων και Αλβανών θα οδηγήσουν στην ομοσπονδοποίηση της χώρας και 
τελικά στη διάλυση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Επισημαίνει ότι, μετά 
τον εμφύλιο του 2001, η Μακεδονία έχει χωριστεί σε «καντόνια» τα οποία αργά 
ή γρήγορα θα ανεξαρτητοποιηθούν διότι ο αλβανικός πληθυσμός αυξάνεται 
δραστικά όχι μόνο στη Μακεδονία αλλά σε όλα τα δυτικά Βαλκάνια. Χαρα-
κτηριστικά δηλώνει: «Αν πάρουμε τον εθνικό χάρτη της Μακεδονίας του Vasil 
Kanchov (1862 - 1902) και τον συγκρίνουμε με έναν σημερινό, τα αποτελέσματα 
θα είναι απελπιστικά». http://www.novinite.com/view_news.php?id=138614

4.5.2012 Στις 4 Μαΐου, που είναι η επέτειος του θανάτου του Γκότσε Ντέλτσεφ, ο νεοδιο-
ρισθείς Πρέσβης της Βουλγαρίας στη Μακεδονία προσπάθησε να καταθέσει 
στεφάνι στην εκκλησία του Αγίου Σπας, όπου βρίσκονται τα οστά του. Ωστόσο, 
δέχτηκε αναπάντεχα επίθεση από Μακεδόνες εθνικιστές. Σύμφωνα με διαθέσι-
μες πληροφορίες οι επιτιθέμενοι ήταν από την εθνικιστική πλευρά του ΒΜΡΟ. 
Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως απαράδεκτο και ο Μακεδόνας Πρέσβης 
στη Σόφια θα κληθεί να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Ανάλογη επίθεση είχαν 
ξαναδεχθεί Βούλγαροι και στις 13 Ιανουαρίου 2007 από Μακεδόνες εθνικιστές 
σε παρόμοια επίσκεψή τους στο μνημείο της Βουλγάρας επαναστάτριας Μά-
ρας Μπούνεβα.
Ο Πρόεδρος Πλεβνέλιεφ δήλωσε από την πόλη Γκότσε Ντέλτσεφ, που σημει-
ωτέον είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του, πως η Βουλγαρία θα στηρίξει την προ-
σπάθεια της Μακεδονίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο 
όμως αν η τελευταία σεβαστεί κάποιους θεμελιώδεις όρους. Ο Πλεβνέλιεφ 
χαρακτήρισε τον Γκότσε Ντέλτσεφ Απόστολο της Ελευθερίας για τους Βουλ-
γαρομακεδόνες. Ο Βούλγαρος υπουργός των Εξωτερικών χαρακτήρισε απα-
ράδεκτη την επίθεση των Μακεδόνων εθνικιστών κατά των Βουλγάρων που 
πήγαν να τιμήσουν τη μνήμη του Γκότσε Ντέλτσεφ. Δήλωσε πως το γεγονός 
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βρίσκεται σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές αρχές και τους κανόνες του ανθρώ-
πινου σεβασμού στη μνήμη των προσώπων που συνέβαλαν στην ελευθερία και 
την αξιοπρέπεια. 
http://www.novinite.com/view_news.php?id=139053 
http://www.novinite.com/view_news.php?id=139051 
http://www.novinite.com/view_news.php?id=139052

5.4.2012 Ο Πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, αναφερόμενος στην επίθεση των Μακε-
δόνων κατά του Πρέσβη Πετκώφ, υπονόησε πως, αν η Μακεδονία συνεχίσει 
την ίδια τακτική σε τέτοιου είδους θέματα, δεν αποκλείεται να παρακωλυθεί η 
πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=139067

10.5.2012. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Μακεδονίας Λιούπτσο Γκεοργίεφσκι, σε διάλεξη 
που έδωσε στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Κλήμεντος της Βουλγαρίας, προειδο-
ποίησε πως, αν η Μακεδονία δεν εισέλθει εγκαίρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
οι Αλβανοί θα απαιτήσουν μία νέα φόρμουλα, ειδικά όταν πάψει της πενταετίας 
να ισχύει η συμφωνία της Αχρίδας. Υπεραμύνθηκε της στάσης που τήρησε η 
Βουλγαρία ως προς τις απαιτήσεις της προς τη Μακεδονία, σε αντίθεση με τον 
εσφαλμένο δρόμο που τήρησε η Ελλάδα φοβούμενη διεκδικήσεις σε ομώνυμες 
περιοχές της επικράτειάς της. Δεν παρέλειψε να τονίσει πως το 1992 η Βουλ-
γαρία πρώτη αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Μακεδονίας, παρά το γεγονός 
πως το 1943-44 εφευρέθηκε ο χαρακτηρισμός του ξεχωριστού μακεδονικού 
έθνους για τον χαρακτηρισμό του σλαβικού πληθυσμού ως Μακεδόνων που 
ζούσε στην περιοχή της Μακεδονίας. Τέλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και 
στον χαρακτηρισμό του «φιλοβουλγάρου», που του έχει προσαφθεί, τονίζοντας 
πως φοβάται για δυσμενείς μελλοντικές εξελίξεις στη Μακεδονία, εξαιτίας της 
πληθυσμιακής αύξησης των Αλβανών.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=139225

8.6.2012 Η Βουλγαρία έχει τη δική της θέση στο ζήτημα του ονόματος της ΠΓΔΜ, δια-
μηνύει ο υπουργός Εξωτερικών Νικολάϊ Μλαντένοφ. Την Παρασκευή ο Πρω-
θυπουργός Μπορίσοφ δήλωσε πως το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακε-
δονίας» δεν είναι αποδεκτό από την Βουλγαρία. Ο Μπορίσοφ έκανε λόγο για 
τον αντιβουλγαρισμό των μακεδονικών ΜΜΕ και τις ύβρεις που εξαπολύουν 
κατά της Βουλγαρίας. Επισήμανε το γεγονός ότι, όπως ακριβώς για την Ελλά-
δα το όνομα Μακεδονία μπορεί να υποθάλψει αλυτρωτικές διαθέσεις από την 
ΠΓΔΜ, το ίδιο συμβαίνει και με τη Βουλγαρία.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=140108
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11.6.2012 Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις Μπορίσοφ ο Πρωθυπουργός της Μακε-
δονίας Νίκολα Γκρούεφσκι δήλωσε ότι είναι σημαντική η στήριξη της Βουλγα-
ρίας στη διαδικασία εισόδου της χώρας στο ΝΑΤΟ αλλά το θέμα του ονόματος 
είναι ζήτημα της Μακεδονίας και όχι της Βουλγαρίας. Κατέληξε ότι την οποια-
δήποτε λύση στο ζήτημα θα την κρίνει ο μακεδονικός λαός με δημοψήφισμα.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=140162 

15.6.2012 Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ δήλωσε, μετά το πέρας της 
συνάντησής του με τον Μακεδόνα ομόλογό του στο Βελιγράδι, ότι οι πολιτικοί 
πρέπει να αφήνουν την Ιστορία στους ιστορικούς. Τόνισε ότι είναι σημαντικό 
να χτιστούν γέφυρες μεταξύ των δύο χώρων για ένα κοινό μέλλον.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=140343 

19.6.2012 Ο Πρωθυπουργός Μπορίσοφ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έκβα-
ση της υπόθεσης με την βουλγαρικής καταγωγής μητέρα που με απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Μακεδονίας έχασε την επιμέλεια της κόρης της. Η 
υπόθεση που άρχισε το 2009 οδήγησε σε διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των 
δυο χωρών. Επισήμανε πως η υπόθεση δεν θα αλλάξει τη στάση της Βουλγαρί-
ας απέναντι στη Μακεδονία αλλά η Βουλγαρία θα είναι εξαιρετικά αυστηρή με 
τα κριτήρια που πρέπει να εκπληρώσει η Μακεδονία για την ευρωπαϊκή ολο-
κλήρωση. Ο Μπόικο Μπορίσοφ κατηγόρησε το Ανώτατο Δικαστήριο της Μα-
κεδονίας για μεροληπτική απόφαση εναντίον της Spaska Mitrovka, που εν τέλει 
της στέρησε την επιμέλεια του παιδιού της. Η εν λόγω γυναίκα κατέχει βουλγα-
ρικό διαβατήριο και δηλώνει βουλγαρικής καταγωγής. Με αφορμή το γεγονός 
ο Μπορίσοφ προειδοποίησε μεταξύ άλλων πως δεν θα δεχθεί την ένταξη της 
Μακεδονίας στους διεθνείς οργανισμούς με το όνομα «Βόρεια Μακεδονία».
http://www.novinite.com/view_news.php?id=140462

20.7.2012 Η Βουλγαρία γιορτάζει τη γιορτή του Προφήτη Ηλία, το Ήλιντεν. Σήμερα συ-
μπληρώνονται 107 χρόνια από την ηρωική εξέγερση του Ήλιντεν με σκοπό 
την απελευθέρωση των βουλγαρικών περιοχών. Σύμφωνα με το Γρηγοριανό 
Ημερολόγιο η γιορτή θα εορταστεί στις 2 Αυγούστου.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=141497

2.8.2012 Ο Βούλγαρος Ευρωβουλευτής Αντρέας Κοβάτσεφ κατήγγειλε την προώθηση 
της πολιτικής αντιβουλγαρισμού στη Μακεδονία. Αφορμή υπήρξε ένα πρόσφα-
το περιστατικό που έλαβε χώρα στη Βουλγαρική Λέσχη στα Σκόπια, όπου ο 
Λάζαρ Μλαντένοφ και η οικογένειά του δέχτηκαν απειλές μετά τον εορτασμό 
της 109ης επετείου της εξέγερσης του Ήλιντεν. Λίγες μέρες μετά την εκδήλωση 
η σύζυγος του Μλαντένοφ απολύθηκε από την εργασία της.
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http://www.novinite.com/view_news.php?id=141943

8.8.2012 Σύμφωνα με ένα προπαγανδιστικό άρθρο του Τοντόρ Πετρώφ, ο οποίος είναι 
ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Μακεδονικού Κογκρέσσου που υποστηρίζει τον 
Νίκολα Γκρούεφσκι, στη Βουλγαρία πλην των Τούρκων και των Τσιγγάνων 
όλοι οι υπόλοιποι είναι εθνικά Μακεδόνες. Η Βουλγαρία, σε αντίθεση με την 
Ελλάδα, αντιμετωπίζει το ζήτημα χωρίς να αντιδρά με επίκεντρο την Ιστορία, 
ενώ το ευρύ κοινό της χώρας γελοιοποιεί τέτοιου είδους άρθρα. Από το 2010 
είναι ωστόσο πολύ εύκολο να λάβει κάποιος από τη Μακεδονία τη βουλγαρική 
υπηκοότητα. 50.000 Μακεδόνες έχουν λάβει βουλγαρική ιθαγένεια.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=142135

9.8.2012 Σε μία από τις σπάνιες αντιδράσεις του ο υπουργός των Εξωτερικών της Βουλ-
γαρίας κάλεσε για άλλη μία φορά τους φορείς της Μακεδονίας να παραμείνουν 
μακριά από τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις της κομμουνιστικής περιόδου.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=142174

21.8.2012 Ο Μακεδόνας ποδοσφαιριστής Γκόραν Πόποφ ελπίζει να αγωνιστεί στο αγ-
γλικό πρωτάθλημα με βουλγαρικό διαβατήριο με το οποίο μπορεί να γίνει δε-
κτός στην Αγγλία, καθώς η Βουλγαρία είναι ο μέλος της Ε.Ε. Το γεγονός αυτό 
έχει χαρακτηριστεί σκάνδαλο από τα μακεδονικά ΜΜΕ. Ένας αυξανόμενος 
αριθμός Σλάβων Μακεδόνων, που θεωρούνται από τη Σόφια Βούλγαροι, του-
λάχιστον «ιστορικά», υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση βουλγαρικής υπη-
κοότητας. Η εξέλιξη αυτή εξαγριώνει τις επίσημες αρχές στην πρωτεύουσα της 
Μακεδονίας, Σκόπια, καθώς διαβρώνει τη μακεδονική εθνική ταυτότητα που 
έχει αναπτυχθεί ως αντίθετη της βουλγαρικής κατά τη διάρκεια της κομμουνι-
στικής περιόδου. http://www.novinite.com/view_news.php?id=142499

5.9.2012 Η Βουλγαρία απαντά στην μακεδονική προπαγάνδα. Ο υπουργός Εξωτερικών 
Νικολάι Μλαντένοφ έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα στα Σκόπια να σταματήσουν 
να καπηλεύονται την βουλγαρική Ιστορία και κληρονομιά. Τόνισε: «Η Βουλγα-
ρία είναι ανοικτή σε όλους τους γείτονές της και έτοιμη να βοηθήσει την ευρωπαϊ-
κή ολοκλήρωσή τους αλλά δεν επιτρέπει σε κανέναν να οικειοποιείται την Ιστορία 
και τον πολιτισμό της».  http://www.novinite.com/view_news.php?id=142984

7.9.2012 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ δήλωσε στον Μακεδόνα ομό-
λογό του Γκεόργκι Ιβάνοφ, κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλες, ότι η Βουλ-
γαρία δεν κάνει συμβιβασμούς με την Ιστορία της. Ο Πλεβνέλιεφ τόνισε: 
«Η πρακτική της παραποίησης των ιστορικών γεγονότων δεν βοήθησε ποτέ 
κανέναν και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, μια περιοχή που έχει υποστεί πολλά. Τα 



42

ιστορικά γεγονότα πρέπει να τα αφήσουμε στους ιστορικούς. Οι πολιτικοί των 
δύο πλευρών πρέπει να διατηρήσουν τις σχέσεις καλής γειτονίας σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα. Κρινόμαστε ως Ευρωπαίοι όχι για το τι λέμε αλλά για το τι 
πράττουμε στην χώρα μας».
http://www.novinite.com/view_news.php?id=143020

8.9.2012 Το γραφείο τύπου της Προεδρίας της Μακεδονίας διαψεύδει τον Πρόεδρο της 
Βουλγαρίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ουδέποτε συζητήθηκε η ανέγερση 
μνημείου προς τιμήν του Βούλγαρου συγγραφέα Dimitar Talev στο Πρίλεπ. 
Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Μακεδονίας είναι πρώτο θέμα στα μακε-
δονικά ΜΜΕ. Η διάψευση έρχεται την ώρα που ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας 
απέστειλε επιστολή στο Μακεδόνα ομόλογό του επί τη ευκαιρία της επετεί-
ου της ανεξαρτησίας της Μακεδονίας. Στην επιστολή του ο Πλεβνέλιεφ κάνει 
μια προσπάθεια προσέγγισης και τονίζει ότι το μέλλον της Μακεδονίας και της 
Βουλγαρίας είναι κοινό. Η Βουλγαρία τείνει χείρα φιλίας και βοήθειας προς 
την Μακεδονία, ώστε οι σχέσεις των δύο χωρών να εισέλθουν σε μια νέα φάση.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=143041
http://www.novinite.com/view_news.php?id=143046

9.9.2012 Η Βουλγαρία δεν θα ξεχάσει την επίθεση κατά του πρέσβη της στα Σκόπια από 
Μακεδόνες εθνικιστές στις 4 Μαΐου 2012, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νικολάι Μλαντένοφ. Τόνισε: «Οι προκλήσεις της Μακεδονίας δεν θα 
μείνουν αναπάντητες αλλά είμαστε ένα σοβαρό κράτος και όχι ένα πλήθος που 
αντιδρά σε προκλήσεις. Η απάντησή μας θα έρθει την κατάλληλη στιγμή. Μέχρι 
το τέλος του 2012 η Βουλγαρία θα εκδώσει διακήρυξη με την οποία θα οριοθε-
τούνται τα θεμέλια της πολιτικής της Βουλγαρίας προς τις γειτονικές της χώρες».
http://www.novinite.com/view_news.php?id=143068

22.9.2012 Ο υπουργός Εξωτερικών της Μακεδονίας Νίκολα Ποπόφσκι δήλωσε ότι η επί-
θεση κατά του Βούλγαρου πρέσβη στα Σκόπια δεν συνέβη ποτέ. Χαρακτήρισε 
την είδηση ως προπαγάνδα. Τέλος δήλωσε πως δεν υπάρχουν σοβαρά προβλή-
ματα μεταξύ Μακεδονίας και Βουλγαρίας, ώστε να πρέπει να εξομαλυνθούν 
οι σχέσεις των δύο χωρών. Τον Μάιο ακροδεξιοί επιτέθηκαν στον πρέσβη της 
Βουλγαρίας στα Σκόπια, όταν η βουλγαρική αντιπροσωπεία προσπάθησε να 
καταθέσει στεφάνι στο τάφο του Gotse Delchev (1872-1903), ήρωα της επα-
νάστασης του Ήλιντεν. http://www.novinite.com/view_news.php?id=143464

26.10.2012 Ο υπουργός Εξωτερικών Νικολάι Μλαντένοφ κατέστησε σαφές ότι έχει κά-
ποιες απαιτήσεις από τη Μακεδονία σχετικά με την πορεία της ένταξής της 
στην ΕΕ. Δήλωσε ότι η θέση της Βουλγαρίας στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμ-
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βούλιο του Δεκεμβρίου, «θα εξαρτηθεί εξ ολοκλήρου από το εάν η Μακεδονία 
διατηρεί ή αλλάζει την τρέχουσα γραμμή της προς τη Βουλγαρία, αλλά και αν 
πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη νομοθεσία».
http://www.novinite.com/view_news.php?id=144526

30.10.2012 Ο υπουργός Εξωτερικών Νικολάι Μλαντένοφ δήλωσε πως η Βουλγαρία πα-
ραμένει ισχυρός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής της Σερβίας και της 
Μακεδονίας, τονίζοντας ότι καμιά άλλη χώρα δεν θα επωφεληθεί περισσότερο 
από τη Βουλγαρία από την ένταξη αυτών των χωρών στην Ε.Ε. Ωστόσο επι-
σήμανε πως λυπάται για την εθνικιστική αντιμετώπιση της Ιστορίας από τη 
Μακεδονία, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις διμερείς σχέσεις.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=144609

31.10.2012 Κατά τη συνάντησή του στην Σόφια με τον αρμόδιο επίτροπο της Ε.Ε για τη 
διεύρυνση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Πλεβνέλιεφ δήλωσε πως η Μακεδο-
νία δεν είναι ακόμα έτοιμη να γίνει μέλος της Ε.Ε. αντικρούοντας τις απόψεις 
του Επιτρόπου περί υπερβολικής αναμονής των Σκοπίων για ημερομηνία έναρ-
ξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ο Πλεβνέλιεφ τόνισε ότι η Μακεδονία 
θα ξεκλειδώσει την ευρωπαϊκή προοπτική της μόνο μέσω των μεταρρυθμίσεων 
και της διαμόρφωσης πολιτικής συμβίωσης και καλής γειτονίας και όχι με ανα-
χρονιστική προπαγάνδα. Επίσης ο Πλεβνέλιεφ κατηγόρησε τη Μακεδονία για 
αντιβουλγαρισμό και για μέτρα καταπίεσης των Μακεδόνων με βουλγαρική 
εθνική συνείδηση, που είναι πολιτογραφημένοι και ως Βούλγαροι, έχοντες δι-
πλή υπηκοότητα.  http://www.novinite.com/view_news.php?id=144661

3.11.2012 Ο υπουργός Εξωτερικών Νικολάι Μλαντένοφ δήλωσε ότι η Μακεδονία πρέπει 
να βάλει τέλος στην «αντι-βουλγαρική εκστρατεία». Το ίδιο επεσήμανε και ο 
Πρόεδρος της χώρας τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την υποστή-
ριξή της στην ΕΕ. http://www.novinite.com/view_news.php?id=144754

4.11.2012 Ο Νίκολα Ποπόφσκι, υπουργός Εξωτερικών της Μακεδονίας, έχει στείλει μια 
ανοικτή επιστολή στον Βούλγαρο ομόλογό του καλώντας τον να συνομιλήσουν 
με στόχο τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Σύμφωνα με τη βουλγαρική Trud, 
το πιο ενδιαφέρον μέρος της επιστολής είναι η πρόταση να συσταθεί μια κοινή 
επιτροπή εμπειρογνωμόνων με ιστορικούς και από τις δύο χώρες ώστε να συζη-
τήσουν ιστορικά θέματα καθώς και την ερμηνεία των γεγονότων.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=144770

11.12.2012 Η Βουλγαρία κλείνει τον δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Μακεδονί-
ας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ δήλωσε πως η Βουλγαρία 
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δεν θα υποστηρίξει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Μακε-
δονίας στην Ε.Ε. και τόνισε πως η στάση της Βουλγαρίας εξαρτάται άμεσα από 
τη στάση της Μακεδονίας και από το κατά πόσον η γειτονική χώρα επενδύει 
στην δημιουργία κλίματος καλής γειτονίας. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του 
βουλγαρικού ΥΠΕΞ τονίζουν τις συνεχείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
Βουλγάρων πολιτών που διαβιούν στη Μακεδονία, ενώ παράλληλα τροφοδο-
τείται το αντιβουλγαρικό αίσθημα. Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της 
Βουλγαρικής Προεδρίας αναφέρει: «Ευρωπαϊκή προοπτική ένταξης της Μακε-
δονίας θα ανοίξει όχι μέσω της προπαγάνδας, αλλά μέσω πραγματικών δράσεων 
για την ενίσχυση των φιλικών σχέσεων με τα γειτονικά της κράτη». Ο υπουργός 
των Εξωτερικών Νικολάι Μλαντένοφ σημείωσε πως αναμένει οι εταίροι της 
Βουλγαρίας στην Ε.Ε να στηρίξουν τη θέση της Βουλγαρίας.
 http://www.novinite.com/view_news.php?id=145959
http://www.novinite.com/view_news.php?id=145967

12.12.2012 Δεν ορίστηκε ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Μα-
κεδονίας στην Ε.Ε μετά και από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών 
Εξωτερικών της Ε.Ε. Στη συνεδρίαση ο υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας 
Νικολάι Μλαντένοφ εξέθεσε τις προϋποθέσεις που θέτει η Βουλγαρία για την 
ένταξη της γειτονικής χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=145978

13.12.2012 Οι πρώην Πρόεδροι της Βουλγαρίας Πέταρ Στογιάνοφ, Γκεόργκι Παρβάνοφ 
και Ζέλιου Ζέλεφ επέκριναν την απόφαση της χώρας να αντιταχθεί στην  ημε-
ρομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Μακεδονία. Την 
ίδια στάση κράτησε και η Μεγκλένα Κούνεβα, ηγέτιδα της Κίνησης Πολιτών 
και πρώην Επίτροπος της ΕΕ.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=146028
http://www.novinite.com/view_news.php?id=146035

14.1.2013 Εκατοντάδες Βούλγαροι συγκεντρώθηκαν στη μακεδονική πρωτεύουσα για να 
τιμήσουν τη μνήμη της Βουλγάρας επαναστάτριας Μάρα Μπούνεβα. Η 85η 
επέτειος από το θάνατο της Μπούνεβα διεξήχθη χωρίς επεισόδια και συγκρού-
σεις σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=146841

23.1.2013 Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε στα Σκόπια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Ρόσεν Πλεβνέλιεφ. Τόνισε πως η Βουλγαρία δεν θα γίνει μια δεύτερη Ελλάδα, 
αλλά, σκληραίνοντας τη στάση του προς τη Μακεδονία, ο Πλεβνέλιεφ δήλωσε 
πως η Βουλγαρία απαιτεί μια διμερή συνθήκη φιλίας και συνεργασίας με τη 
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γείτονα χώρα. Διαφορετικά η Βουλγαρία θα επιμείνει στο βέτο κατά της Μα-
κεδονίας στην Ε.Ε. Η αντιβουλγαρική υστερία των μακεδονικών ΜΜΕ είναι 
παροιμιώδης. http://www.novinite.com/view_news.php?id=147130

12.2.2013 Προς εξομάλυνση οι βουλγαρο-μακεδονικές σχέσεις. Ο Πρωθυπουργός Μπόϊ-
κο Μπορίσοφ αποκάλυψε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μακεδόνα 
ομόλογό του Νίκολα Γκρούεφσκι κατά την οποία συζητήθηκαν τα διμερή θέ-
ματα. Ο Μπορίσοφ δήλωσε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις διαπραγ-
ματεύσεις για την επίτευξη της συμφωνίας καλής γειτονίας μεταξύ των δύο 
χωρών. Ο Μπορίσοφ τόνισε ότι η σταθερή πολιτική της Βουλγαρίας είναι η 
ένταξη των δυτικών Βαλκάνιων στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας 
και της Μακεδονίας. 
Ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι πρόκειται να επισκεφθεί τη Μακεδονία 
όπου θα συναντηθεί ανεπίσημα με τον ομόλογό του Νίκολα Γκρούεφσκι.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=147888
http://www.novinite.com/view_news.php?id=147772
http://www.novinite.com/view_news.php?id=147777
http://www.novinite.com/view_news.php?id=147760
http://www.novinite.com/view_news.php?id=147775

14.2.2013 Ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ Νίκολα Ποπόφσκι, σε συνέντευξή του στη 
βουλγαρική εφημερίδα Presa, κατηγόρησε τις βουλγαρικές αρχές ότι παραπλη-
ροφορούν το βουλγαρικό κοινό για ύπαρξη «αντι-βουλγαρικής προπαγάνδας» 
στην πρώην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=147824

5.4.2013 Δεκάδες Βούλγαροι οργάνωσαν διαμαρτυρία την Παρασκευή μπροστά από την 
πρεσβεία της ΠΓΔΜ στη Σόφια, με αφορμή τη βεβήλωση του μνημείου προς 
τιμήν των 15 Βουλγάρων τουριστών που πνίγηκαν στη λίμνη Αχρίδα στις 5 
Σεπτεμβρίου 2009. Η αναμνηστική πλάκα ζωγραφίστηκε με αγκυλωτούς σταυ-
ρούς και τη λέξη «φασίστες».
http://www.novinite.com/view_news.php?id=149291

20. 4. 2013 Σύμφωνα με δηλώσεις του υπηρεσιακού Πρωθυπουργού Μαρίν Ράϊκοφ, η 
Βουλγαρία θα δώσει το πράσινο φως για την ένταξη της Μακεδονίας στην 
ΕΕ, εφόσον ξεκινήσει την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. http://www.
novinite.com/view_news.php?id=149731

3.5.2013 Ο Πρόεδρος Ρόσεν Πλεβνέλιεφ εναντιώθηκε στην άποψη του πρέσβη της 
Βουλγαρίας στην ΕΕ, Ντίμιταρ Τσάντσεφ ότι η Μακεδονία είναι ένα τεχνη-
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τά συγκροτημένο έθνος μετά το 1941.http://www.novinite.com/view_news.
php?id=150042

4.5.2013 Βούλγαροι σε όλη τη χώρα τίμησαν την 110η επέτειο από τον θάνατο του ήρωα 
της βουλγαρικής επανάστασης Γκότσε Ντέλτσεφ, ο οποίος τιμάται ως εθνικός 
ήρωας τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη Μακεδονία.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=150063

7.5.2013 Η Βουλγαρία και η Μακεδονία μοιράζονται ένα κοινό παρελθόν και θα πρέπει 
να δημιουργήσουν στενούς δεσμούς γειτονίας, τόνισε ο υπηρεσιακός Πρωθυ-
πουργός και υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Μαρίν Ράκοφ.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=150130

31.5.2013 Ο υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Κριστιάν Βιγκένιν, σε συνάντηση 
με τον ομόλογό του Νίκολα Ποπόσκι στην Αχρίδα, επανέλαβε ότι επιθυμεί να 
υπογραφεί συμφωνία καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=150872

3.7.2013 Ο υπουργός των Εξωτερικών Κρίστιαν Βιγκένιν διέψευσε τις φήμες περί διαφω-
νίας του με τον Πρόεδρο Ρόσεν Πλεβνέλιεφ σχετικά με τη χάραξη της εξωτε-
ρικής πολιτικής. Τόνισε πως η στάση της Βουλγαρίας απέναντι στη Μακεδονία 
εκφράζεται με μία φωνή, ενώ αναγνώρισε πως ο Πρόεδρος έχει τον πρώτο λόγο 
στη χάραξη της εξωτερική πολιτικής της χώρας.
 http://www.novinite.com/view_news.php?id=151740

28.7.2013 Ο Πρωθυπουργός της Μακεδονίας Νίκολα Γκρούεφσκι συναντήθηκε την Κυ-
ριακή με τον Βούλγαρο ομόλογό του Πλάμεν Ορεσχάρσκι στην πόλη Κιουστε-
ντίλ. Στη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν μια σειρά βασικών ζητημάτων 
για τις διμερείς σχέσεις με έμφαση στη λεγόμενη Συνθήκη Φιλίας μεταξύ των 
χωρών. Ο Πλάμεν Ορεσχάρσκι επανέλαβε την υποστήριξη της χώρας του στις 
προσπάθειες της Μακεδονίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Υποστηρικτές του εθνικιστικού κόμματος VMRO διαμαρτυρήθηκαν για τη 
συνάντηση με πανό που έγραφαν «VMRO: Η Μακεδονία είναι βουλγαρική», 
«Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τη βουλγαρική Ιστορία» και «Σταματήστε 
την τρομοκρατία κατά των Βουλγάρων της Μακεδονίας».
http://www.novinite.com/view_news.php?id=152411
http://www.novinite.com/view_news.php?id=152410
http://www.novinite.com/view_news.php?id=152406
http://www.novinite.com/view_news.php?id=152402
http://www.novinite.com/view_news.php?id=152409
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3.8.2013 Ο νέος ηγέτης της αντιπολίτευσης της Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ εξέφρασε την 
επιθυμία να εφαρμόσει πιο ανοιχτή πολιτική προς τη Βουλγαρία για την επίλυ-
ση των μεταξύ τους προβλημάτων.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=152568

17.8.2013 Η Βουλγαρία ξεκίνησε επίσημα τον εορτασμό για την 110η επέτειο της εξέ-
γερσης του Ήλιντεν υπό την αιγίδα του Προέδρου Ρόσεν Πλεβνέλιεφ. Για 
πρώτη φορά θα γίνει αναπαράσταση των γεγονότων κοντά στο βουνό Στρά-
ντζα, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία. http://www.novinite.com/view_news.
php?id=152915




