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Το Μακεδονικό Ζήτημα είναι αμιγώς πολιτικό ζήτημα. Το δημιούργησαν και το αξι-
οποιούν ξένες ισχυρές Δυνάμεις με πολιτικό σκοπό να ελέγξουν τον κρίσιμο γεωπολιτικό 
χώρο της Μακεδονίας και τη συνείδηση των Μακεδόνων. Προκειμένου να νομιμοποιηθούν 
στον κρίσιμο χώρο αλλά και να επιτύχουν οριστικά αποτελέσματα, προς όφελός τους, οι 
ξένες Δυνάμεις αναμετρήθηκαν μεταξύ τους διαδοχικά από το 1870 μέχρι σήμερα, χρησι-
μοποίησαν ως έμμεσα όργανά τους μικρές χώρες και μικρούς επιχωρίους Λαούς. Γι’ αυτό, 
το Μακεδονικό Ζήτημα επανέρχεται συνεχώς μέχρι σήμερα με διάφορες μορφές, με διά-
φορα μέσα αλλά με τον ίδιο πάντοτε πολιτικό στόχο: να ελεγχθεί ο γεωπολιτικός χώρος της 
Μακεδονίας και η ιστορική συνείδηση των Μακεδόνων.

Η Μακεδονία παραμένει επί 2.500 χρόνια ένας γεωστρατηγικός χώρος εξαιρετικής 
σημασίας. Είναι ο συντομότερος δρόμος που ενώνει τόσο την Ευρώπη με την Ασία όσο και 
τον ηπειρωτικό Βορρά με τις θερμές θάλασσες του Νότου. Είναι γέφυρα-κλειδί στη μεγάλη 
γεωστρατηγική. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εγνατία οδός λειτουργεί αδιάπτωτα, με κάποιες 
επουσιώδεις παραλλαγές, επί δύο χιλιετίες. 

Εμβληματικά κεφάλαια της βαλκανικής και της ευρωπαϊκής Ιστορίας τα τελευταία 
140 χρόνια διαμορφώνουν και αναμορφώνουν το Μακεδονικό με τον ίδιο πάντοτε σκοπό: 
τον έλεγχο της Μακεδονίας και των Μακεδόνων.

Στη διαδρομή της Ιστορίας, το Μακεδονικό ορίζουν αδρομερώς συγκεκριμένες φά-
σεις του όπου ενεργούν, συμμαχούν ή αντιπαρατίθενται συγκεκριμένες Ξένες Δυνάμεις.

Ρωσική Αυτοκρατορία − Ελληνικό Σχέδιο − Μεγάλη Βουλγαρία

Στρατηγικός στόχος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, από την εποχή του Μεγάλου Πέ-
τρου, παρέμενε σταθερά η έξοδος στις θερμές θάλασσες μέσω της Μακεδονίας, του Αιγαί-
ου και των Στενών των Δαρδανελλίων. Προς τούτο η Ρωσία, μέχρι το 1854, επεδίωκε να 
χρησιμοποιήσει το ομόδοξο Γένος των Ελλήνων. Η Μεγάλη Αικατερίνη, με το περίφημο 
«Ελληνικό Σχέδιό» της, σκόπευε να διαλύσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ανα-
συστήσει την Ελληνική Αυτοκρατορία υπό ρωσική επικυριαρχία, με Αυτοκράτορα τον 
εγγονό της τον οποίον σκόπιμα βάφτισε Κωνσταντίνο. Το 1770 εξαπέλυσε στον ελληνικό 
χώρο τα Ορλωφικά. Το 1774 επέβαλε τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, βάσει της 
οποίας τα ελληνικά πλοία είχαν το δικαίωμα να πλέουν ελεύθερα και να εξοπλισθούν με 
κανόνια υπό ρωσική σημαία. Το 1828 η Ρωσία πήρε μέρος στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου 
και είδε πρώτο Κυβερνήτη του πρώτου ελληνικού Κράτους τον τέως επί των Εξωτερι-
κών Υπουργό της Ιωάννη Καποδίστρια. Το 1829, μετά τον νικηφόρο της πόλεμο κατά των 
Οθωμανών, επέτυχε την πρώτη αναγνώριση του ελληνικού Κράτους με τη Συνθήκη της 
Αδριανουπόλεως. Οι άλλες Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης αντιτάσσονταν, φυσικά, στο 
ρωσικό σχέδιο. 

Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και την ενθρόνιση του Βαυαρού Πρίγκηπος 
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Όθωνος, η Ελλάδα, ερειπωμένο μικρό Κράτος περιβαλλόμενο με εκτεταμένη ακτογραμμή 
και ήδη καταχρεωμένο στους Άγγλους τοκογλύφους τραπεζίτες, μεταβάλλεται πλέον σε 
προτεκτοράτο της θαλασσοκράτειρας Βρετανικής Αυτοκρατορίας. 

Το 1854 ξεσπάει ο Κριμαϊκός Πόλεμος Ρώσων-Οθωμανών. Αγγλία και Γαλλία συμ-
μαχούν με τους Οθωμανούς για να ανακόψουν την κάθοδο της Ρωσίας στις θερμές θά-
λασσας. Αλλά οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν ένοπλοι παρά το πλευρό του Ομοδόξου Ξανθού 
Γένους. Αμέσως η Αγγλία και η Γαλλία απέκλεισαν με τον στόλο τους όλα τα ελληνικά 
λιμάνια, κατέλαβαν με αγήματα την Αθήνα και εξανάγκασαν τον Όθωνα να εγκαταλείψει 
την Επανάσταση στη Μακεδονία, Θεσσαλία και Ήπειρο. 

Η ρωσική πολιτική συνειδητοποίησε ότι έχασε δια παντός τους Έλληνες και αναζή-
τησε άλλους «αντιπροσώπους» της στη Μακεδονία. Επελέγησαν οι Βούλγαροι διότι ήσαν 
ομόδοξοι και επί πλέον ομόφυλοι Σλάβοι. Με ρωσική βοήθεια θα μπορούσαν να ελέγξουν 
τη Μακεδονία. Προηγουμένως, όμως, έπρεπε να αφυπνισθούν, να διαχωρισθούν από τους 
Έλληνες με τους οποίους ταυτίζονταν στην ελληνική παιδεία και στη Μεγάλη του Χριστού 
Εκκλησία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βούλγαρος μοναχός Παΐσιος ο Χιλανδαρινός, ο οποί-
ος πρώτος επιχείρησε το 1762 την εθνική αφύπνιση των Βουλγάρων ομολογούσε γραπτά:

Οι Βούλγαροι δεν νοιάζονται για τη δική τους Ιστορία και τη γλώσσα, αλλά προσπα-
θούν να διαβάσουν και να μιλήσουν ελληνικά, και ντρέπονται να πουν πως είναι Βούλγαροι.

Ως κατάλληλο όργανο κατασκευάζεται και χρησιμοποιείται μια ανεξάρτητη Εκ-
κλησία των Βουλγάρων. Έτσι η αναμέτρηση Ελλήνων και Βουλγάρων στη Μακεδονία άρ-
χισε το 1871, όταν με φιρμάνι του Σουλτάνου, υπαγορευμένο από τον πρέσβη της Ρωσίας 
στρατηγό κόμη Ιγνάτιεφ, ανακηρύχθηκε η Βουλγαρική Εξαρχία η οποία αποσχίσθηκε από 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο και έλαβε το δικαίωμα να ιδρύει Μητροπόλεις και ναούς σε 
όσα μέρη της Μακεδονίας το ζητούσε σημαντικός αριθμός πιστών. Το δόκανο στήθηκε: οι 
σλαβόφωνοι Μακεδόνες, οι οποίοι προσέρχονταν επειδή αντιλαμβάνονταν μέσες-άκρες 
καλύτερα τη γλώσσα της Θείας Λειτουργίας, εγγράφονταν στα οθωμανικά κιτάπια ως 
«Εξαρχικοί» και κατ’ επέκταση ως «Βούλγαροι». Έως τότε οι Οθωμανοί ξεχώριζαν τους 
υπηκόους τους ανάλογα μόνον με το θρήσκευμά τους και ανέγραφαν όλους τους Ορθοδό-
ξους ως Ρουμ, δηλαδή Ρωμαίους, Έλληνες. Όμως, οι σλαβόφωνοι Μακεδόνες, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα εννόησαν και συνειδητοποίησαν ότι καταγράφονται ως Βούλγαροι, απο-
χώρησαν μαζικά. Απηύθυναν μάλιστα στον Οικουμενικό Πατριάρχη δραματικές διακηρύ-
ξεις πίστεως που πολλές δημοσιεύθηκαν στην πατριαρχική εφημερίδα Εκκλησιαστική Αλή-
θεια. Τότε αποκηρύχθηκαν και επικηρύχθηκαν ως Γραικομάνοι, δηλαδή ως ελληνομανείς. 
Έτσι, από το 1895 συμμορίες εισαγόμενες από τη Βουλγαρική Ηγεμονία επέπεσαν στους 
σλαβόφωνους Μακεδόνες. Παπάδες, δάσκαλοι, προεστοί εξοντώθηκαν με παραδειγματικά 
μαρτύρια. Υπέμειναν και επέμειναν, όμως. Έλληνες! 

Όταν η πλεκτάνη της Εξαρχίας αποδείχθηκε ανεπαρκής, το 1877, οι Ρώσοι κήρυξαν 
τον πόλεμο στην Τουρκία, απελευθέρωσαν τη σημερινή Βουλγαρία και τον Φεβρουάριο 
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του 1878, στα πρόθυρα της Κωνσταντινουπόλεως, στο προάστιο Άγιος Στέφανος, υπα-
γόρευσαν στον ηττημένο Σουλτάνο την ομώνυμη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου η οποία 
ίδρυσε στα χαρτιά τη Μεγάλη Βουλγαρία στην οποία ενσωματώνονταν όλη η Μακεδονία 
μέχρι τον Αλιάκμονα ποταμό πλην της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Οι Έλληνες Μακεδόνες επαναστατούν στον Όλυμπο 
και τα Πιέρια υπό τον Επίσκοπο Κίτρους Νικόλαο Λούση και 
τον Πρόεδρο της Προσωρινής Κυβερνήσεως της Μακεδονίας 
Ευάγγελο Κοροβάγγο, στην Ελιμεία υπό τον προύχοντα Ιω-
άννη Γκοβεντάρο και τον πολέμαρχο Ιωσήφ Λιάτη και στην 
Άνω Μακεδονία με κέντρο τις Πρέσπες υπό τους γηγενείς 
αμάχητους καπετάνιους.

Οι άλλες Δυνάμεις αντιδρούν για να εξουδετερώσουν 
την κάθοδο της Ρωσίας και αμέσως στο Συνέδριο του Βερολί-
νου καταργούν τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αναγνωρίζουν, όμως, 
υποτελή στον Σουλτάνο, την πρώτη Βουλγαρική Ηγεμονία. 
Έτσι δημιουργείται ένα ισχυρό ορμητήριο με αμετακίνητο 
στόχο τη Μακεδονία. Εκεί χιμούν ένοπλοι Βούλγαροι, όταν οι 
Έλληνες Μακεδόνες αντιδρούν σθεναρά στον προσηλυτισμό. 

Έλληνες επαναστάτες της 
Μακεδονίας το 1878, μεταξύ 
αυτών ο επίσκοπος Κίτρους 
Νικόλαος 
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Το 1896 οι Βούλγαροι ιδρύουν στη Θεσσαλονί-
κη την Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνω-
ση, γνωστή με το βουλγαρικό αρκτικόλεξο της ΒΜΡΟ, 
η οποία εξαπολύει τρομοκρατία στη Μακεδονία. Είναι 
ακριβώς το κόμμα που κυβερνά σήμερα το Κράτος των 
Σκοπίων και που έχει συμπληρώσει την επωνυμία του 
αυτή με τον αποκαλυπτικό τίτλο Δημοκρατικό Κόμμα 
για την Εθνική Ένωση της Μακεδονίας!

Ο Μακεδονικός Αγώνας

Έτσι αρχίζει ο Μακεδονικός Αγώνας. Οι Έλληνες 
Μακεδόνες αμύνονται στη γενέτειρά τους Μακεδονία. 
Υπό τη Νέα Φιλική Εταιρεία οργανώνουν επανάσταση 
στην Άνω Μακεδονία η οποία το 1885 καταπνίγεται και η 
ηγεσία της εξοντώνεται. Αμυνόμενοι ιδρύουν εφημερίδες, 
περιοδικά, σχολεία, συλλόγους και μυστικές οργανώσεις. 
Ενεργούν μέσα στην Αθήνα όπου εκδίδουν περισπούδα-
στα επιστημονικά συγγράμματα για να αποδείξουν την 
ελληνική ταυτότητα της Μακεδονίας. Το 1896 δέκα του-
λάχιστον Μακεδόνες οπλαρχηγοί αναλαμβάνουν δράση 
στη Μακεδονία, αλλά επέρχεται η στρατιωτική κατα-
στροφή της Ελλάδος στον πόλεμο του 1897.

Παρά ταύτα το 1898 επαναστατεί ο ατρόμητος 
σλαβόφωνος πολέμαρχος καπετάν Κώττας, ο οποίος 
εγκαθιδρύει επί έξι συνεχή έτη αυτόνομη επικράτεια 
στα Κορέστεια, στο Βίτσι και στις Πρέσπες.

Στην αυγή του 20ού αιώνα το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο και παράλληλα η μικρή ταπεινωμένη και 
χρεοκοπημένη Ελλάδα οργανώνουν την εθνική άμυνα.

Νέοι φλογεροί Μητροπολίτες αναλαμβάνουν τις 
εμπερίστατες μακεδονικές Μητροπόλεις: o Καστορίας 
Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Πελαγονίας Ιωακείμ Φο-
ρόπουλος, ο Δράμας Χρυσόστομος, ο Σερρών Γρηγό-
ριος, ο Αιμιλιανός Μελενοίκου, ο Θεοδώρητος Νευρο-
κοπίου, ο Κορυτσάς Φώτιος, ο Γρεβενών Αιμιλιανός. 
Οι δύο τελευταίοι δολοφονούνται. Απομακρύνονται ο 
Καραβαγγέλης και ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος 
θα μαρτυρήσει το 1922 στη Σμύρνη.

Καπετάν Κώττας

Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμα-
νός Καραβαγγέλης
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Το 1902 τοποθετείται Γραμματέας στο Ελληνι-
κό Προξενείο Μοναστηρίου ο μέγας Μακεδών Εθνα-
πόστολος Ίων Δραγούμης, 24 μόλις ετών. Οργώνει 
τη Μακεδονία, οργανώνει την εθνική άμυνα, γράφει 
βιβλία και άρθρα για να συναγείρει το Έθνος. Κράζει 
στην τρομαγμένη Αθήνα:

Έλληνες, σώστε τη Μακεδονία και η Μακεδονία 
θα μας σώσει!

Αμέσως στρατεύονται οι πρώτοι σλαβόφωνοι 
καπετάνιοι Βαγγέλης Στρεμπενιώτης, Δημήτρης Ντα-
λίπης, Λάκης Νταηλάκης, Σίμος Στογιάννης, Λάκης 
Πύρζας στη Δυτική Μακεδονία, ο Γιώτας Γκόνος και 
οι αδελφοί Δογιάμα στον Βάλτο των Γιαννιτσών, ο κα-
πετάν Μητρούσης στις Σέρρες και πολλοί άλλοι. Αλλά 
δεν αρκούν. 

Στις 20 Ιουλίου 1903, ημέρα του Προφήτη Ηλία, 
΄Ηλιντεν στα βουλγαρικά, οι Βούλγαροι κηρύσσουν 
γενική εξέγερση με το σύνθημα Η Μακεδονία στους 
Μακεδόνες.

Η διακήρυξη καλεί ως Μακεδόνες όλους τους 
κατοίκους της γεωγραφικής αυτής περιοχής: Έλληνες, 
Βουλγάρους, Σέρβους, Αρβανίτες, Εβραίους, ακόμη 
και Τούρκους. Στόχος είναι μια αυτόνομη Μακεδο-
νία με σκοπό να ενταχθεί αργότερα στη Βουλγαρία 
όπως προσαρτήθηκε η αυτόνομη Ανατολική Ρωμυλία. 

Ίων Δραγούμης

Νταλίπης Δημήτριος

Οι τιμητικές επιγραφές Νέβεσκα και Κλεισούρα «τεκμηριώνουν» το κρατικό «Ηρώο του Μακεδονικού 
Έθνους» στο Κρούσοβο της Άνω Μακεδονίας!
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Οι κομιτατζήδες καταλαμβάνουν τα τρία βλαχόφωνα 
ακροπύργια του ελληνισμού στην Άνω Μακεδονία το 
Κρούσοβο, τη γενέτειρά μου Νέβεσκα-Νυμφαίον και 
την Κλεισούρα στα οποία θέτουν ένα εκβιαστικό δί-
λημμα: θα συμπολεμήσετε μαζί μας ή θα καταστραφείτε. 

Τα αντίποινα των Οθωμανών είναι τρομερά, τα 
θύματα στα πυρπολημένα χωριά εκατοντάδες άμαχα 
και αθώα γυναικόπαιδα. Το Κρούσοβο πυρπολείται. 
Η Νέβεσκα και η Κλεισούρα σώζονται, όταν κατα-
βάλλουν χιλιάδες φλωριά λύτρα και επεμβαίνει στην 
Υψηλή Πύλη ο Έλληνας Πρωθυπουργός Δημήτριος 
Ράλλης. Αυτά τα τρία βλαχόφωνα ακροπύργια του ελ-
ληνισμού το Κράτος των Σκοπίων ανακηρύσσει κοιτί-
δα του μακεδονικού έθνους.

Στην Αθήνα οι καφενέδες της πολιτικής κηρύσ-
σουν χαμένη τη Μακεδονία. Όχι, όμως, και το Έθνος. 
Ιδρύεται το Μακεδονικό Κομιτάτο με Πρόεδρο τον δη-
μοσιογράφο Δημήτριο Καλαποθάκη.

Στα ελληνικά Προξενεία τοποθετούνται ψυχω-
μένοι Πρόξενοι και πράκτορες που οργανώνουν τον 
Αγώνα. Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη ο Λάμπρος Κο-
ρομηλάς, στις Σέρρες ο Αντώνιος Σαχτούρης και στην 
Καβάλα Υποπρόξενος ο Νικόλαος Μαυρουδής.

Το 1904 ανέρχεται στη Μακεδονία, επί κεφα-
λής 40 Μακεδονομάχων, ο Παύλος Μελάς. Σύντομα 
πέφτει νεκρός στα Κορέστεια, στο χωριό Στάτιστα στις 
13 Οκτωβρίου 1904. Ο θάνατός του θα σημάνει ανά-
σταση. 

Συγκλονίζεται και αφυπνίζεται η Αθήνα, συ-
νεγείρεται ο ζωντανός ελληνισμός, παλικάρια από την 
Κρήτη και τον Μοριά, από τη Ρούμελη και τα νησιά, 
ακόμη κι από την Κύπρο τρέχουν στη Μακεδονία, αγω-
νίζονται, υπερασπίζονται, τιμωρούν και πολλά μαρτυ-
ρούν. Μέσα σε τέσσερα χρόνια οι Έλληνες επικρατούν.

Όμως τα πάντα θα είχαν χαθεί, αν δεν είχαν 
εγερθεί, αγωνισθεί και θυσιασθεί κατά χιλιάδες οι αυ-
τόχθονες Μακεδόνες, ιδίως οι σλαβόφωνοι. Οι σλαβό-
φωνοι Μακεδόνες υπήρξαν το Ιερόν Σφάγιον του Γέ-

Δημήτριος Καλαποθάκης

Λάμπρος Κορομηλάς

Παύλος Μελάς
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νους, συνάμα, όμως, το δόρυ του και η ασπίδα του, 
διότι αυτοί υπήρξαν το Έπαθλον που οι Βούλγαροι, 
μέσω της γλώσσας, διεκδίκησαν αλλά δεν λύγισαν. 
Τους αρμόζει η ευγνωμοσύνη του Έθνους και η άγρυ-
πνη μνήμη. Διότι τα Έθνη είναι κοινότητες κοινής 
μνήμης και τα Έθνη αφανίζονται, όταν αφανίσουν τη 
μνήμη τους. Ωστόσο, αυτοί κρατήθηκαν επί ένα αιώ-
να αφανείς και ουδείς τους μνημόνευσε. Το έπραξε 
η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, η οποία το 2008 
εξέδωσε επιστημονική μελέτη της, όπου απέγραψε 
περισσότερους από 3.000 αφανείς γηγενείς Μακεδό-
νες μάρτυρες και ήρωες μόνον μεταξύ 1901-1913 σε 
456 πόλεις και χωριά. Το 2011 Το Μεγάλο Συναξάρι 
δημοσιεύει 5.981 Γηγενείς Αφανείς Μακεδονομάχους σε 22 πόλεις και σε 616 χωριά της 
σημερινής Ελληνικής Μακεδονίας και έξι Περιφερειών που η Συνθήκη του Βουκουρε-
στίου άφησε πέρα από τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος. Η κατανομή και ο συγκεκριμένος 
αριθμός αυτών δημοσιεύονται αλφαβητικά κατά Νομό και Περιφέρεια σε χωριστό παράρ-
τημα τού ανά χείρας εντύπου.

Το 1908 επαναστατούν στη Μακεδονία οι Νεότουρκοι. Υπόσχονται ελευθερία και 
ισοπολιτεία σε όλους. Έλληνες και Βούλγαροι κηρύσσουν εκεχειρία. Ωστόσο, οι Νεότουρ-
κοι εξαπολύουν εθνικούς διωγμούς.
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Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

Μετά από τέσσερα χρόνια, στις 5 Οκτωβρίου 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και 
Μαυροβούνιο, σε συμμαχία, επιτίθενται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κεντρικό πεδίο 
των μαχών και έπαθλο των νικητών η Μακεδονία.

Οι δύο Βαλκανικοί Πόλεμοι αποτελούν το μεγαλύτερο στρατηγικό επίτευγμα του 
ελληνισμού μετά το 1821. Μέσα σε διάστημα μικρότερο των δέκα μόνον μηνών, από 5 
Οκτωβρίου 1912 μέχρι 28 Ιουλίου 1913, η Ελλάδα διπλασίασε την έκτασή της από 63.211 σε 
120.308 τετραγωνικά χιλιόμετρα, διπλασίασε τον πληθυσμό της από 2.631.952 σε 4.718.221 
κατοίκους, πολλαπλασίασε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της και για πρώτη φορά κατέλα-
βε κεντρική θέση στον γεωπολιτικό χώρο της Βαλκανικής. Από τα ερείπια της οικονομικής 
και της στρατιωτικής καταστροφής της, το 1893 και το 1897, επιτέλεσε ένα απίστευτο μα 
πραγματικό θαύμα.

Οι σύμμαχοι και ξένοι επιτελείς -ακόμη και ορισμένοι Έλληνες- δεν πίστευαν ότι η 
Ελλάδα θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει όσα, ωστόσο, επέτυχε. Οι ελληνικές δυνάμεις ήσαν 
τρεις φορές μικρότερες των βουλγαρικών και δυο φορές μικρότερες των σερβικών. Επί 
πλέον, για να προελάσουν στη Μακεδονία, έπρεπε να διασπάσουν τέσσερις ισχυρότατες 
οχυρές στενωπούς και να διαβούν ανυπέρβλητα φυσικά εμπόδια όπως οι ποταμοί Αλιάκ-
μων, Αξιός και Γαλλικός και ο απέραντος Βάλτος των Γιαννιτσών. 

Ωστόσο, μέσα σε 22 μόνον ημέρες ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε μεγάλο μέρος 
της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, κέρδισε τις μάχες και εισήλθε στη Θεσσαλονίκη. 
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Στη Διάσκεψη Ειρήνης στο Λονδίνο της 17 Μαΐου 1913, οι Βαλκάνιοι Σύμμαχοι υπέγρα-
ψαν τη Συνθήκη Ειρήνης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Συνθήκη επιδικάζει στην Ελλά-
δα τη σημερινή Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και μεγάλο μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στη Βουλγαρία επιδικάζεται η Ανατολική Μακεδονία και μεγάλο μέρος της σημερι-
νής Κεντρικής Μακεδονίας έως λίγα μόνον χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. 

Οι Βούλγαροι αισθάνονταν «μεγάλοι ηττημένοι» και καραδοκούν να επιτύχουν 
το όνειρο της Μεγάλης Βουλγαρίας. Γι’ αυτό Ελλάδα και Σερβία συμμαχούν. Έναν μήνα 
αργότερα, η Βουλγαρία -χωρίς να κηρύξει πόλεμο- εξαπέλυσε ολομέτωπη αιφνιδιαστική 
επίθεση εναντίον των Ελλήνων και των Σέρβων. Αρχίζει άγριος ο Δεύτερος Βαλκανικός 
Πόλεμος.

Μέσα σε έναν μόνο μήνα, ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε την υπόλοιπη Κε-
ντρική Μακεδονία, όλη την Ανατολική Μακεδονία, την Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη. 
Κινούμενος ακάθεκτος προς Βορρά διέσπασε το ιστορικό Κλειδίον και τα άβατα Στενά της 
Κρέσνας, εισήλθε στην πεδιάδα της Σόφιας και εκεί νίκησε στο Σιμιτλή.

Κατά την υποχώρησή του ο βουλγαρικός Στρατός, πλαισιωμένος και από κομιτα-
τζήδες, διέπραξε άγριες ωμότητες σε βάρος του αμάχου ελληνικού πληθυσμού. Μεταξύ 
άλλων πυρπόλησε της Σέρρες και τη Νιγρίτα, εξετέλεσε πολλούς προύχοντες, έκαψε συ-
θέμελα το Δοξάτο και έσφαξε 3.000 αμάχους, λεηλάτησε το Σιδηρόκαστρο και έσφαξε τον 
Μητροπολίτη του Κωνσταντίνο κ.ά.
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Ιούλιος 1913, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος καθ’ οδόν προς το Βουκουρέστι συναντά-
ται με τον Αρχιστράτηγο Βασιλέα Κωνσταντίνο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Βυρώνειας Σερρών
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Ηττημένοι οι Βούλγαροι προσήλ-
θαν στη Διεθνή Διάσκεψη Ειρήνης η οποία 
συνήλθε στο Βουκουρέστι από 17 μέχρι 28 
Ιουλίου, με συμμετοχή του Πρωθυπουργού 
Ελευθερίου Βενιζέλου. Η Συνθήκη του Βου-
κουρεστίου, της 28ης Ιουλίου 1913, κατέστη-
σε αμετάκλητα τα σύνορα της σημερινής Ελ-
ληνικής Μακεδονίας με ανατολικό όριο τον 
Νέστο ποταμό. Η Ελλάδα είχε επιτύχει έναν 
άθλο που κανείς δεν τολμούσε να ονειρευθεί 
πριν δέκα μόλις μήνες.

Η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση

Στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους 
η Γερμανία χρησιμοποιεί ως αντιπρόσωπό 
της τη Βουλγαρία προκειμένου να ελέγξει 
τη Μακεδονία την οποία πρέπει να διασχίσει 
οπωσδήποτε η γερμανική πορεία προς Ανα-
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τολάς, η περίφημη Drag nach Osten προς τα πετρέλαια. Το 1914 ξεσπάει ο Ά  Παγκόσμιος 
Πόλεμος και η Γερμανία με σύμμαχο τη Βουλγαρία απειλεί άμεσα τη Μακεδονία. Σε αντί-
δραση οι αντίπαλές της Αγγλία και Γαλλία το 1915 καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη και 
ανοίγουν το Μακεδονικό Μέτωπο. Επακολουθεί το Κίνημα Εθνικής Αμύνης, η χωριστή 
κυβέρνηση Βενιζέλου και ο Εθνικός Διχασμός. Τελικά, η Ελλάδα, έστω διχασμένη, σώζει 
τη Μακεδονία.

Στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους, το 1916-1918 και το 1941-1943, η Βουλγαρία, 
σταθερό ορμητήριο της Γερμανίας, προσαρτά την Ανατολική Μακεδονία όπου εξαπολύει 
συστηματική γενοκτονία σε βάρος των γηγενών Ελλήνων Μακεδόνων, οι οποίοι προτι-
μούν να εξοντωθούν παρά να εκβουλγαρισθούν. Εξοντώνει μυριάδες Μακεδόνες με τα 
όπλα, την πείνα και τα καταναγκαστικά έργα στη Βουλγαρία. Μόνον κατά την εξέγερση 
του Δοξάτου, το 1941, σφαγιάζονται περισσότεροι από 15.000 Μακεδόνες, ενώ εκπατρίζο-
νται 150.000. Οι σύγχρονες αναφορές στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και στο Γ΄ Ράιχ είναι 
συγκλονιστικές. 

Το 1941 οι Βούλγαροι σύμμαχοι της Γερμανίας προσαρτούν επίσης τη γιουγκοσλα-
βική περιφέρεια Βαρντάρσκα Μπανόβινα, δηλαδή Επαρχία του Βαρδάρη, όπου ο πληθυ-
σμός τούς υποδέχεται ως αδελφούς απελευθερωτές.

Τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923 ακο-
λουθεί η ανταλλαγή των πληθυσμών. Στη Μακεδονία εγκαθίστανται 750.000 Έλληνες πρό-
σφυγες της Ανατολής ενώ ενωρίτερα έχουν καταφύγει μυριάδες άλλοι Έλληνες πρόσφυγες 
της Άνω Μακεδονίας. Αποχωρούν οι Μουσουλμάνοι στην Τουρκία και οι Βούλγαροι στη 
Βουλγαρία. Περίπου 60.000 Εβραίοι Μακεδόνες οδηγούνται το 1943 στο Ολοκαύτωμα.

Κατά τον Μεσοπόλεμο η Ρωσία υπό άλλη ονομασία συνεχίζει την αυτοκρατορική γε-
ωπολιτική της με στόχο την κάθοδό της στις θερμές θάλασσες μέσω της Μακεδονίας. Τώρα, 
όμως, ως αντιπρόσωπό της στην περιοχή χρησιμοποιεί την κομμουνιστική ιδεολογία.

Όταν από 1917 επικρατεί η Οκτωβριανή Επανάσταση των Μπολσεβίκων, ιδρύεται  η 
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, η οποία υποκαθιστά τη Ρωσία. Είναι το 
πρώτο Κράτος στην Ιστορία το οποίο δεν προσδιορίζει η γεωγραφία ούτε η εθνική ιστορία 
ούτε καμιά Δυναστεία. Το προσδιορίζει απλώς το πολίτευμά του, το πολιτικό σοσιαλιστικό 
περιεχόμενό του και η διαχείρισή του από τα σοβιέτ, δηλαδή από τις αντιπροσωπείες των 
εργατών, στρατιωτών και αγροτών. Συνεπώς μπορεί να επεκτείνεται αενάως παντού όπου μια 
ακόμη επιχώρια κομμουνιστική επανάσταση επικρατεί και ιδρύει μια Σοβιετική Σοσιαλιστική 
Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η Σοβιετική Ένωση συνεχίζει με άλλα μέσα τη στρατη-
γική της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Για να επιτύχει την κάθοδό της στο Αιγαίο ιδρύει τη Βαλ-
κανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία, που, όταν επικρατήσει η επανάσταση, θα είναι απλώς η 
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών στα Βαλκάνια. Γι’ αυτό το 1924 κηρύσσει 
ότι διεθνιστικό καθήκον όλων των κομμουνιστών είναι η ανεξάρτητη Μακεδονία και η ανε-
ξάρτητη Θράκη που θα αποτελούν Σοβιετικές Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες.
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Έτσι, η σοβιετική Ρωσία αποκτά πρώτη φορά Έλληνες συμμάχους για την απόσπα-
ση της Μακεδονίας: είναι οι διεθνιστές κομμουνιστές. Όχι, όμως, όλοι. Πολλοί κορυφαίοι 
ηγέτες του Κ.Κ.Ε. διαφωνούν υπερασπιζόμενοι τη Μακεδονία, όπως ο ιδρυτής της εφη-
μερίδας «Ριζοσπάστης» Γιάννης Πετσόπουλος, ο βουλευτής Σεραφείμ Μάξιμος, ο πρώην 
Γενικός Γραμματέας του Αποστολίδης και ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος. Διαγράφονται.

Η Γιουγκοσλαβία και ο Εμφύλιος

Κατά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου νέα Ξένη Δύναμη επιδιώκει όχι πλέον 
να ελέγξει μέσω τρίτων τη Μακεδονία αλλά να την προσαρτήσει πλήρως: η γειτονική και 
πλέον κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία. Επικαλούμενος άψογα αυτά τα οργανωτικά σχήμα-
τα και τα διεθνιστικά καθήκοντα της Σοβιετικής Ένωσης, νικήτριας του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ο Γιουγκοσλάβος ηγέτης Τίτο διεκδίκησε την ελληνική Μακεδονία δολιότερα. 
Ιδρύει τη Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας στα πρότυπα της 
Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας και μ’ αυτόν τον νομιμοποιητικό κομμουνι-
στικό τίτλο επιχειρεί να απορροφήσει την ελληνική Μακεδονία, τη Βουλγαρία και την 
Αλβανία. Στα πλαίσια της ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας ιδρύει μιαν ομόσπονδη, Λαϊκή 
και μετά Σοσιαλιστική, τάχα Δημοκρατία με την ψευδωνυμία Μακεδονία. Και, για να της 
βρει Λαό, ιδρύει ταυτόχρονα και ένα «Μακεδονικό Έθνος»! Το δόκανο είναι προφανές και 
ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Στετίνιους αποστέλλει αμέσως, το 1944, επείγου-
σα οδηγία-ντιρεκτίβα προς όλες τις αμερικανικές υπηρεσίες, τις οποίες ενημερώνει ότι η 
ίδρυση «Μακεδονίας» και «Μακεδονικού Έθνους» σκοπεύει σε απόσπαση της Ελληνικής 
Μακεδονίας. Δεν κρύβει, άλλωστε, τις προθέσεις του και τις δηλώνει ωμά στους Δυτικούς 
Συμμάχους. Τον Σεπτέμβριο του 1944, πριν ακόμη αποχωρήσουν οι Γερμανοί, ο νικηφόρος 
ηγέτης των Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων Στρατάρχης Τίτο παρουσιάζει τις αξιώσεις της 
Γιουγκοσλαβίας με τον Robert D. Murphy, Πολιτικό Σύμβουλο του Ανωτάτου Συμμαχικού 
Διοικητού του Μεσογειακού Θεάτρου Επιχειρήσεων, ο οποίος στις 8 Σεπτεμβρίου 1944 τις 
καταγράφει σε απόρρητη έκθεσή του προς το Σταίητ Ντηπάρμεντ ως εξής:

«Μού δήλωσε ότι η Γιουγκοσλαβία έχει δικαίωμα στην Ιστορία, θα πρέπει να λάβει 
την περιοχή του Κοσσυφοπεδίου και τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης».

Πράγματι ο Τίτο μεταξύ 1944-1948 χρησιμοποιεί τον Εμφύλιο Πόλεμο των Ελλή-
νων προκειμένου να ενσωματώσει την ελληνική Μακεδονία. Το Μακεδονικό Ζήτημα ει-
σήλθε σε νέα κρίσιμη φάση κατά την οποία μια νέα πλέον ξένη δύναμη, η Γιουγκοσλαβία, 
ενεργεί κατά της ελληνικής Μακεδονίας με Έλληνες αντιπροσώπους! Τότε η Αμερική, 
το 1947, εξαγγέλλει το Δόγμα Τρούμαν και υπερασπίζεται τη Μακεδονία. Ήσαν άλλοι οι 
καιροί και άλλα τα αμερικανικά συμφέροντα. 

Η Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων εναντίον των ξένων κατακτητών Βουλγάρων, 
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Ιταλών και Γερμανών υπήρξε επική. Στις τάξεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ προσήλθαν και 
αγωνίσθηκαν χιλιάδες Έλληνες πατριώτες. Η διαφορά είναι ότι τον έλεγχό τους είχε αφα-
νώς το Κ.Κ.Ε. και στους κόλπους αυτών λειτουργούσαν αυτόνομες οργανώσεις και ένο-
πλες μονάδες Σλαβομακεδόνων αυτονομιστών, οι οποίοι είχαν συνεργασθεί αρχικά με τους 
Βουλγάρους κατακτητές και, μετά το 1943, διασυνδέθηκαν οργανικά με τους «μακεδονι-
στές» των Σκοπίων. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να κριθεί ο Εμφύλιος όσον αφορά το Μα-
κεδονικό Ζήτημα το οποίο, έτσι, έλαβε νέα, εξόχως δραματική, τροπή μεταξύ 1944-1949.

Η ΝΟΒΑ ΜΑΚΕΝΤΟΝΙΑ της 22 Σεπτεμβρίου 1946 που έχει μαζύ με την φωτογραφία και τον λόγο 
του Βλαχώφ και την επικεφαλίδα με κεφαλαία γράμματα «Κραυγάζουμε μεγαλοφώνως ότι η Ελλάς 
δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της Μακεδονίας του Αιγαίου».
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Δημοσιευμένα πια ιστορικά τεκμήρια και Κρατικά Αρχεία του Ανατολικού Συνα-
σπισμού μη επιδεχόμενα καμιάν απολύτως αμφισβήτηση φωτίζουν τον πυκνό και αποκα-
λυπτικό ειρμό των τραγικών εκείνων γεγονότων. Όποια Δύναμη κυριαρχεί στη θάλασσα, 
ελέγχει και τη νεότερη Ελλάδα. Η Μεσόγειος μένει ανέκαθεν κλειστή στη Ρωσία. Τον 
Οκτώβριο του 1944 στη Μόσχα οι νικητές Τσώρτσιλ και Στάλιν διένειμαν μεταξύ τους τα 
Βαλκάνια σε σφαίρες επιρροής. Η Αγγλία παίρνει 90% την Ελλάδα, η Σοβιετική Ένωση 
85% τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η επιρροή Δύσης-Ανατολής στη Γιουγκοσλαβία κατα-
νέμεται 50%-50%. Το 1944 το Κ.Κ.Ε., που κυριαρχεί στη χώρα με τον ΕΛΑΣ, εξαπολύει 
εκ προμελέτης στην Αθήνα τα Δεκεμβριανά. Χάρη στις βρετανικές δυνάμεις ηττάται και 
τον Φεβρουάριο του 1945 υπογράφει τη Συμφωνία της Βάρκιζας, όταν ακριβώς οι Νικητές 
του Πολέμου υπογράφουν στην Κριμαία τη Συμφωνία της Γιάλτας, η οποία επικυρώνει τη 
Συμφωνία Τσώρτσιλ-Στάλιν. 

Παρ’ όλα αυτά η ηγεσία του Κ.Κ.Ε. παραμένει προσανατολισμένη σταθερά στον 
Εμφύλιο. Το 1945 αποθηκεύει σε μυστικές κρύπτες τα περισσότερα, καλύτερα και βα-
ρύτερα όπλα που δεν παρέδωσε ο ΕΛΑΣ. Συγκεντρώνει και εκπαιδεύει στα στρατόπεδα 
Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας, Μπερκόβιτσα της Βουλγαρίας και Ρουμπίκ της Αλβανίας 
περισσότερους από 5.000 αξιωματικούς, μαχητές και κομματικά στελέχη. Αρχές του 1946 
ο Μήτσος Παρτσαλίδης μεταβαίνει στη Μόσχα, όπου, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, λαμ-
βάνει τη σοβιετική «συμβουλή» να μετάσχει το Κ.Κ.Ε. στις εκλογές της 31ης Μαρτίου 
1946. Το Κ.Κ.Ε., όμως, κηρύσσει αποχή και, παραμονή των εκλογών, ένοπλες ομάδες του 
χτυπάν τις νόμιμες φρουρές στο Λιτόχωρο και στο ακριτικό Σκρα. Ήδη τον Φεβρουάριο 
του 1946 η 2η Ολομέλεια του Κ.Κ.Ε. στην Πίνδο αποφασίζει την εξαπόλυση του Εμφυλί-
ου. Η απόφαση τηρείται απόρρητη. Τη μαρτυρούν, όμως, οι πρωταγωνιστές. Ο ηγέτης του, 
Ν. Ζαχαριάδης, σε υπόμνημά του προς τον Στάλιν το 1947 αναφέρει: «Η Ολομέλεια της Κ.Ε. 
του Κ.Κ.Ε. στα μέσα του Φλεβάρη 1946, κατάληξε σε αποφάσεις, αποτέλεσμα των οποίων 
ήταν να οργανωθεί ο Δημοκρατικός Στρατός της Ελλάδας».

Στα Σκόπια ο Πρόεδρος της ομόσπονδης «Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» 
Ντημήταρ Βλαχώφ δηλώνει τον Απρίλιο του 1946: «Οι Έλληνες δεν έχουν κανένα απολύ-
τως δικαίωμα στη Μακεδονία του Αιγαίου!», δηλαδή στην Ελλάδα. Και η μοναδική κρατική 
εφημερίδα «Νόβα Μακεντόνια» δημοσιεύει αυτή τη δήλωσή του. 

Τον Απρίλιο 1947 η ηγετική τρόικα του Κ.Κ.Ε., Νίκος Ζαχαριάδης, Γιάννης Ιωαννί-
δης και Πετρής Ρούσος, συμφωνεί στο Βελιγράδι με τους Γιουγκοσλάβους να εξαπολυθεί 
ο Εμφύλιος. Ο Ν. Ζαχαριάδης απευθύνει στον Τίτο ευχαριστήρια επιστολή για τη βοήθεια 
προς τον Δ.Σ.Ε. Αντάλλαγμα η Μακεδονία. 

Στις 12 Μαρτίου 1947 εξαγγέλλεται το Δόγμα Τρούμαν. Οι Η.Π.Α. υπερασπίζονται 
με όλα τα μέσα την Ελλάδα. Αλλά στις 27 Ιουνίου 1947 στο Στρασβούργο ο αντιπρόσωπος 
του Κ.Κ.Ε. Μ. Πορυφυρογένης ανακοινώνει ότι «η αποφασιστική πολεμική επίδοση του Δ.Σ.Ε. 
αποκρυσταλλώνεται κιόλας προς τη δημιουργία μιας λεύτερης Δημοκρατικής Ελλάδας με δική 
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της κυβέρνηση και δική της κρατική υπόσταση». Στις 11 
Σεπτεμβρίου 1947 η Βουλή, με ομόφωνο Ψήφισμά της, 
χορηγεί γενική αμνηστία στους ηγέτες και αντάρτες του 
Δ.Σ.Ε. αν παραδοθούν εντός μηνός. Όμως, στις 11-12 
Σεπτεμβρίου 1947, η 3η Ολομέλεια αποφασίζει μυστικά 
τον ολοκληρωτικό πόλεμο και εγκρίνει το Σχέδιο «Λί-
μνες» που προβλέπει την αιφνιδιαστική κατάληψη της 
Θεσσαλονίκης και τη δημιουργία χωριστού Κράτους 
στη Μακεδονία και, ει δυνατόν, στη Θράκη. 

Το 1948 και το 1949 οι κρίσιμες πολεμικές επι-
χειρήσεις διεξάγονται στον Γράμμο και στο Βίτσι, στη 
Μακεδονία και για τη Μακεδονία. Το αποτέλεσμα εί-
ναι γνωστό και δραματικό. Μεσολαβεί προ του τέλους 
το Παιδομάζωμα και στα Σκόπια εκπαιδεύονται κατά 
της Μακεδονίας νέοι Γενίτσαροι.

Τα Σκόπια αναγορεύουν επίσημα «εθνικο-
απελευθερωτικό αγώνα του Μακεδονικού Λαού» τον 
Εμφύλιο των Ελλήνων, συγκεντρώνουν εκεί όλους 
τους μαχητές του Δ.Σ.Ε. και τους συνταξιοδοτούν, 
γιατί πολέμησαν να «απελευθερώσουν την Αιγαιατι-
κή Μακεδονία», δηλαδή να ακρωτηριάσουν την Ελ-
λάδα. Εκείνοι οι αυτονομιστές μαχητές κυκλοφορούν 
με κρατικά χρήματα το ανθελληνικό περιοδικό τους 

Φωνή των Αιγαιατών.
Παρ’ όλα αυτά, ωστόσο, 

οι ίδιοι οι βαφτισμένοι δήθεν 
«Μακεδόνες» μέχρι τα μέσα 
της δεκαετίας 1950 αυτοδηλώ-
νονται με την ονομασία Σλα-
βομακεδόνες και φωτογραφί-
ζονται ως Σλαβομακεδόνες. 

Ιδού αδιάψευστη φω-
τογραφία από Συνέδριό τους 
με επί κεφαλής τον ηγέτη του 
Κ.Κ.Ε Νίκο Ζαχαριάδη, όπου 
στο πανό αναγράφουν μόνοι 
τους το όνομά τους: Σλαβομα-
κεδόνες.
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Ο Ψυχρός Πόλεμος, ο Τίτο και η Δύση

Εισερχόμεθα πλέον στον μακρύ Ψυχρό Πόλεμο και στη μεταψυχροπολεμική επο-
χή. Με τη Συμφωνία της Γιάλτας ο Στάλιν είχε ήδη μοιρασθεί με τους Δυτικούς 50%-50% 
την επιρροή στη Γιουγκοσλαβία. Έτσι, ο Τίτο ήταν ελεύθερος το 1948 να δεχθεί τη ρήξη 
του με τον Στάλιν και να υποδύεται εφεξής τον «αδέσμευτο», ελέω Γιάλτας. Και τούτο 
έπραξε. Αυτό ευνοούσε ζωτικά συμφέροντα της Ατλαντικής Συμμαχίας στην κατά τα άλλα 
υπό σοβιετικό έλεγχο Βαλκανική. Ταυτόχρονα η καθημαγμένη Ελλάδα, εκτεθειμένη στην 
πρώτη γραμμή και βολή του Ανατολικού Συνασπισμού, και απολύτως εξαρτημένη από τους 
Αμερικανούς αποδέχθηκε αναγκαστικά τις δυτικές υποδείξεις να μην ενοχλεί τη Γιουγκο-
σλαβία η οποία είναι πολύτιμη για τη Δύση, επειδή προκαλεί ρήγμα στο Σύμφωνο της 
Βαρσοβίας, διασπά απ’ άκρη σ’ άκρη το κομμουνιστικό μπλοκ στα Βαλκάνια, αμφισβητεί 
διεθνώς τη «μοναδική αλήθεια» του σοβιετικού λενινισμού και, επί πλέον, προσφέρει έναν 
πολύτιμο διάδρομο πτήσεων στην πολεμική αεροπορία της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Έτσι, στην ημιτελική αυτή φάση, ο Δυτικός Συνασπισμός χρησιμοποιεί τη Γιου-
γκοσλαβία σε βάρος της ελληνικής Μακεδονίας και της Ιστορίας για να συντηρεί, μέσω 
Τίτο, μια ευνοϊκή λεπτή ισορροπία στον ευρύτερο αυτόν γεωπολιτικό χώρο. Εν τω μεταξύ 
τα απόρρητα βουλγαρικά και γιουγκοσλαβικά αρχεία, που δημοσίευσε η Εταιρεία Μακε-
δονικών Σπουδών, αποκαλύπτουν ότι, καθ’ όλον τον Ψυχρό Πόλεμο, η Γιουγκοσλαβία και 
η Βουλγαρία τελούσαν μεταξύ τους σε ακήρυκτο πόλεμο με μήλον της έριδος τη Μακεδο-
νία σύμφωνα με διαχρονικά αλλεπάλληλες επίσημες αποφάσεις των δύο αντιμαχομένων 
πλευρών. Η Γιουγκοσλαβία έθετε επίμονα στη Βουλγαρία, όπως ανάλογα και στην Ελλά-
δα, όσα ακριβώς ζητήματα θέτει εξίσου επίμονα στην Ελλάδα και το Κράτος των Σκοπίων 
μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του το 1991. Τα απόρρητα έγγραφα αποκαλύπτουν 
ότι μεταξύ 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 ∆ημοκρατία με πρωτεύουσα τα Σκόπια πλαστογραφούσε 
την Ιστορία και σφετερίζονταν μέρος της βουλγαρικής Ιστορίας, «μακεδονοποιούσε» τον 
γηγενή βουλγαρικό πληθυσμό της και έτρεφε ανοικτές εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της 
βουλγαρικής Μακεδονίας του Πιρίν, ενώ καλλιεργούσε εθνικό μίσος εναντίον της Βουλγα-
ρίας και του βουλγαρικού έθνους. Αυτές ακριβώς τις πάγιες θέσεις της, που κατά καιρούς 
διατηρούσε μακρά από τη δημοσιότητα για λόγους σκοπιμότητος, επαναλαμβάνει αυτο-
λεξεί και στεντόρεια πλέον η Βουλγαρία από το 2012. Χαρακτηριστική των βουλγαρικών 
θέσεων είναι η δήλωση του Βουλγάρου Προέδρου Τόντορ Ζίβκωφ προς τον Γιουγκοσλάβο 
πρεσβευτή στη Σόφια το 1970: «Δεν θα αποκτήσετε ποτέ τη Μακεδονία του Πιρίν όπως δεν 
θα αποκτήσετε ποτέ τη Μακεδονία του Αιγαίου».
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Σ’ αυτό το θερμοκήπιο των διεθνών ισορροπιών και στρατηγικών αναγκών, από 
το 1944 καλλιεργήθηκε στα Σκόπια -και ευρύτερα στη Γιουγκοσλαβία- το κρατικό ολο-
κληρωτικό ιδεολόγημα του Μακεδονισμού στο οποίο, «για λόγους κρατικής ασφαλείας», 
δεν επιτρέπεται έως τώρα κανένας αντίλογος. Είναι «ιερό δόγμα» και «εξ Αποκαλύψεως 
Αλήθεια», επειδή ακριβώς είναι ψέμα! 
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Σύμφωνα με το κρατικό ιδεολόγημα του Μακεδονισμού η κάποτε (άγνωστον πότε) 
Ενιαία Μακεδονία διαμελίσθηκε στους Βαλκανικούς Πολέμους: η Αιγαιατική Μακεδονία 
κατακτήθηκε από τους κατακτητές Έλληνες, η Πιρίνσκα Μακεδονία από τους Βουλγάρους 
κατακτητές και η Βαρντάρσκα Μακεδονία από τους Σέρβους κατακτητές. Ένα τέταρτο τμή-
μα της παραχωρήθηκε στους Αλβανούς κατακτητές. Το 1944 η Βαρντάρσκα απελευθερώ-
θηκε από τον σερβικό φασιστικό ζυγό και είναι η πρώτη ελεύθερη κοιτίδα του Μακεδονι-
κού Έθνους που έχει υποχρέωση να απελευθερώσει τα άλλα υπόδουλα τμήματα και να τα 
ενώσει σε μία Ενιαία Μακεδονία.

Αυτό το ιδεολόγημα δεν είναι κάποιο αόριστο θεώρημα. Είναι αμετακίνητη κρατική 
πολιτική, καθημερινή διδασκαλία σε όλα τα σχολεία και, τελικά, βίωμα! Τα παιδιά διδά-
σκονται μέχρι σήμερα στα σχολεία ότι η Μακεδονία είναι ενιαία, πρέπει να απελευθερωθεί 
και να καταστεί «ενιαία» μέχρι τα Τέμπη.

Ο σλαβικός πληθυσμός διδάσκεται και το Κράτος απροκάλυπτα διακηρύσσει, με 
επίσημα περιοδικά του, ότι όλες οι ελληνικές μακεδονικές πόλεις, όπως η Έδεσσα, στενά-
ζουν κάτω από τον ζυγό των Ελλήνων κατακτητών!

Με τέτοια προπαίδεια και τέτοιον απροκάλυπτο σκοπό τα Σκόπια επωφελήθηκαν 
από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τον Σεπτέμβριο του 1991 κήρυξαν την πλήρη ανε-
ξαρτησία τους με την ψευδωνυμία «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Η Ελλάδα αντέδρασε, 
φυσικά, αλλά επί 20 χρόνια δεν εισακουόταν. Γιατί; Ακούσθηκαν πολλά. Η απάντηση 
είναι ότι οι σύμμαχοι και οι εταίροι της επιθυμούν να ελέγχουν απολύτως το μικροσκοπικό 
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κράτος των Σκοπίων, επειδή κατέχει κεντρική θέση 
στη νότιο Βαλκανική και είναι πειθήνιο όργανό 
τους.

Ωστόσο, αντίθετα προς την κατεστημένη 
αντίληψη ότι δήθεν η Ελλάδα «δεν έπραξε τίποτε 
στο Μακεδονικό μέχρι το 1991», τα δημοσιεύματα 
των εφημερίδων τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσ-
σαλονίκης, η δράση της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών που συστηματικά επεσήμανε το Βελιγρά-
δι καθώς επίσης τα απόρρητα γιουγκοσλαβικά και 
ελληνικά Κρατικά Αρχεία αποδεικνύουν ότι από το 
1950 έως το 1991 ουδέποτε έπαυσε η Ελλάδα, σε 
επίπεδο ηγεσίας και Λαού, να έχει πρώτο μέλημά 
της την επικίνδυνη τροπή του Μακεδονικού. Μό-
λις το 1950 αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις Ελλάδος-
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Γιουγκοσλαβίας, ο Έλληνας πρεσβευτής στο Βελιγράδι Φίλων και ο Γ. Πρόξενος στα Σκό-
πια Καπετανίδης με αλληλοδιάδοχες απόρρητες εκθέσεις τους προς το Υπουργείο Εξωτε-
ρικών επεσήμαναν συγκεκριμένες προκλητικές ενέργειες των εκεί αρχών και συλλόγων σε 
βάρος της Ελληνικής Μακεδονίας. 

Άλλωστε, σε όλες σχεδόν τις επίσημες διμερείς συναντήσεις η Γιουγκοσλαβία έθε-
τε στην Αθήνα συνεχώς ζητήματα σε βάρος του Μακεδονικού Ελληνισμού. Το Βελιγράδι 
μετέβαλε τις εκτιμήσεις του ανάλογα προς τις εξωτερικές και εσωτερικές περιστάσεις. Μέ-
χρι το 1948 το χρησιμοποίησε, μέσω του ελληνικού Εμφυλίου, ως ευκαιρία και «νομιμο-
ποίηση» για την εδαφική επέκταση της Γιουγκοσλαβίας στην ελληνική Μακεδονία. Από 
το 1950 ζητούσε σταθερά από την Αθήνα την αναγνώριση «μακεδονικής μειονότητας» 
και επιχειρούσε να μετριάσει τις εξτρεμιστικές θέσεις των Σκοπίων ώστε να δυσωπήσει 
τις έντονες ελληνικές αντιδράσεις. Όμως, σε μια φάση, έκρινε ότι η έντονη εσωτερική 
πολιτική οξύτητα στην Ελλάδα, το 1961-1963, καθιστούσε πρόσφορες τις συνθήκες για 
την ανάπτυξη «μακεδονικού» επαναστατικού κινήματος στην Ελληνική Μακεδονία. Σε 
εσωτερική κομματική ντιρεκτίβα το Κ.Κ. Γιουγκοσλαβίας κατέληγε στο συμπέρασμα ότι 
«σε ό,τι αφορά την εθνική ενοποίηση όλων των Μακεδόνων σε ολόκληρη της εθνοτική περι-
οχή της Μακεδονίας, πρέπει να εκκινήσουμε από τη ρεαλιστική εκτίμηση ότι τα υφιστάμενα 
σύνορα θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως έχουν χαραχθεί».

Η Αθήνα είχε περιέλθει σε δυσχερή θέση επειδή, πέραν από τα προαναφερθέντα 
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ισχυρά συμφέροντα της Δύσεως στη Γιουγκοσλαβία και τις δυτικές πιέσεις, οι πρόσθετες 
ελληνικές περιστάσεις αποδυνάμωναν την πάγια θέση της Αθήνας. Καθ’ όλο αυτό το με-
γάλο χρονικό διάστημα παρέμεναν πρώτο εθνικό ζήτημα το Κυπριακό και οι συνακόλου-
θες επικίνδυνες εντάσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Η Αθήνα χρειαζόταν θανάσιμα τη φιλία της 
Γιουγκοσλαβίας, τις ψήφους των «Αδεσμεύτων» στον Ο.Η.Ε. και τη διαμεσολάβησή της 
στην Άγκυρα για την εξισορρόπηση των απειλών. Αυτοί οι πρόσθετοι, αλλά εξαιρετικά 
σοβαροί, λόγοι και η δύσκολη, αλλά ταχεία, διαδικασία ήταν που οδήγησαν σε στενές 
έως και − για ένα σύντομο διάστημα − συμμαχικές σχέσεις την Ελλάδα και τη Σοσιαλι-
στική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, παρ’ ότι στην εξέλιξη του ελλη-
νικού Εμφυλίου η γιουγκοσλαβική εμπλοκή υπήρξε καθοριστική εξαρχής μέχρι τέλους. 
Παράλληλα η Ελλάδα, μέλος του ΝΑΤΟ, ήταν ζωτικός παράγοντας για την ασφάλεια και 
τον ανεφοδιασμό της «αδέσμευτης» Γιουγκοσλαβίας. Έτσι, στα μέσα της δεκαετίας 1950, 
οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνίες στρατιωτικής και πολιτικής συνεργασίας και επεχεί-
ρησαν να αναβιώσουν το τριμερές Βαλκανικό Σύμφωνο Φιλίας με την Τουρκία το οποίο, 
όμως, κατέστη γράμμα νεκρό μετά τους τουρκικούς βανδαλισμούς του 1955 σε βάρος της 
ελληνικής μειονότητος στην Κωνσταντινούπολη. Τότε ακριβώς η Γιουγκοσλαβία κατέστη 
πολυτιμότερη για την Ελλάδα. Οι δύο χώρες αντήλλαξαν επισκέψεις ανωτάτου επιπέδου 
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σε θερμότατο κλίμα: ο Τίτο στην Ελλάδα, οι Έλληνες Βασιλείς και ο Πρωθυπουργός Κων. 
Καραμανλής στη Γιουγκοσλαβία.

Γι’ αυτό τότε οι Βλάχοι Υπουργοί Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας από το 
Μέτσοβο και Κότσα Πόποβιτς από το Κρούσοβο συμφώνησαν άτυπα να διατηρήσουν οι 
δύο χώρες τις διαμετρικά αντίθετες θέσεις τους για το Μακεδονικό αλλά να μη επιτρέψουν 
σ’ αυτό να διαταράξει τις ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις. Την άτυπη αυτή συμφωνία 
τήρησαν Αθήνα και Βελιγράδι μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας 1980.

Παρ’ όλα αυτά η Αθήνα ουδέποτε έπαυσε να θεωρεί ζήτημα εθνικής ασφαλείας της 
Ελλάδος το Μακεδονικό. Σε γραπτή οδηγία του προς τους Έλληνες διπλωμάτες το 1962 ο 
υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας υπογράμμιζε: «Από απόψεως πρακτι-
κής το Μακεδονικόν είναι δια τους Γιουγκοσλάβους πολιτικόν όνειρον (…) Τούτο, όμως, δεν 
σημαίνει ότι δι’ ημάς το θέμα δεν είναι σοβαρόν και δεν αποτελεί μέγαν κίνδυνον. Εις την 
πολιτικήν ζωήν των Εθνών τα 10 ή 20 έτη δεν αποτελούν μεγάλην περίοδον». Αποδείχθηκε 
όχι μόνον συνετός αλλά προφητικός. Το Ζήτημα επανήλθε οξύτερο το 1991.

Αθήνα-Σκόπια: περιπέτεια

Το 1990 η Γιουγκοσλαβία εισήλθε στην τελική αποσύνθεσή της. Οι πέντε από τις 
έξι ομόσπονδες «Δημοκρατίες» της, πλην της Σερβίας, προχωρούσαν ραγδαία στην αυτο-
νόμησή τους από τους θεσμούς της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιου-
γκοσλαβίας η οποία είχε πλέον καταστεί άχρηστη για τη Δύση, επειδή τα κομμουνιστικά 
καθεστώτα κατέρρεαν στη Σοβιετική Ένωση και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες του Συμφώ-
νου Βαρσοβίας. Τότε, υπό την πίεση της ενωμένης πλέον Γερμανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναγνώρισε ως ανεξάρτητα Κράτη τη Σλοβενία και την Κροατία και έθεσε ορισμένα γε-
νικά κριτήρια βάσει των οποίων θα αναγνώριζε και όσες λοιπές ομόσπονδες «Δημοκρα-
τίες» τα εκπληρούσαν. Σ’ αυτά ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς είχε 
προσθέσει και ορισμένα ελληνικού ενδιαφέροντος κριτήρια που, εφόσον ετηρούντο, απέ-
κλειαν την αναγνώριση των Σκοπίων. Ωστόσο, η Νομική Επιτροπή Μπατεντέρ ενήργησε 
πολιτικά και έτσι έκρινε ότι εκπληρούσε ήδη όλα τα κριτήρια η ομόσπονδη γιουγκοσλαβι-
κή «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας», επειδή εν τω μεταξύ ξέσπασαν οι άγριοι 
πόλεμοι Σέρβων-Κροατών και Σέρβων-Βοσνίων. Η Ευρώπη, αιφνιδιασμένη, προσπαθούσε 
να σβήσει τη φωτιά στην παραδοσιακή Πυριτιδαποθήκη της!

Τον Σεπτέμβριο 1991, μετά από Δημοψήφισμα, τα Σκόπια ανακηρύχθηκαν ανεξάρ-
τητο Κράτος με την ψευδωνυμία «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Η Ελλάδα αντιτάχθηκε 
σφοδρά και γιγαντιαία παλλαϊκά συλλαλητήρια σάρωσαν όλη τη χώρα με αφετηρία το 
ανεπανάληπτο της Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 1992. Το Συμβούλιο των πολιτικών 
Αρχηγών, που συνεκάλεσε ο Μακεδών Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής, απεφάσισε ότι η Ελλάδα ουδέποτε θα αναγνώριζε Κράτος με το όνομα Μακεδονία 
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ή με παραγωγό του ονόματος. Μόνον το Κ.Κ.Ε. πρότεινε αναγνώριση με αποκλειστικά γε-
ωγραφικό προσδιορισμό της ονομασίας, ενώ ενωρίτερα ο ιστορικός ηγέτης του Χαρίλαος 
Φλωράκης είχε διακηρύξει ότι δεν υφίσταται πια «μακεδονική μειονότητα» στην Ελληνι-
κή Μακεδονία. Η Αθήνα όφειλε να απαντήσει συντεταγμένα σε ένα θεμελιώδες ερώτημα: 

Συμφέρει στην Ελλάδα να δημιουργηθεί αυτό το Κράτος; Η απάντηση όλων ανεξαι-
ρέτως ήταν καταφατική. Παράλληλα, όμως, η Αθήνα αντιμετώπισε μια εγγενή αντίφαση. 
Επαναλαμβάνοντας επίσημα το κρατικό ιδεολόγημα του Μακεδονισμού το Κράτος των 
Σκοπίων όριζε στο Προοίμιο του Συντάγματός του ότι: 

«Η Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι εθνικό Κράτος του Μακεδονικού Έθνους, 
συνεχίζει την παράδοση του ΄Ηλιντεν, αποτελεί νόμιμη συνέχεια της Δημοκρατίας του 
Κρουσόβου, είναι η κοιτίδα όλων των Μακεδόνων και έχει υποχρέωση να φροντίζει όλους 
τους Μακεδόνες που ζουν στις άλλες χώρες και στα εξωτερικά τμήματα της Ενιαίας Μα-
κεδονίας».     

Το 1993, σε άρθρο μου στο περιοδικό «Μακεδονική Ζωή», επί 35 χρόνια ομφάλιο 
λώρο των αποδήμων Μακεδόνων με τη γενέτειρα Μακεδονία, είχα επισημάνει ότι «το λιλι-
πούτειο Κράτος, λόγω της αλυτρωτικής συνταγματικής αποστολής του, αδυνατεί να απο-
καταστήσει ειλικρινείς σχέσεις με τους γείτονές του». 

Πώς, λοιπόν, η Ελλάδα θα στήριζε και θα καθιστούσε σύμμαχό της ένα Κράτος που 
κατά το Σύνταγμά του αποτελούσε τη συνέχεια του Μακεδονικού Αγώνα και ήταν υποχρεω-
μένο να διεκδικεί την Ελληνική Μακεδονία; Συνεπώς, ακύρωνε τη θεμελιώδη στρατηγική 
επιλογή της ελληνικής ηγεσίας να εγγυηθεί την ασφάλειά του. 

Εν προκειμένω ανέκυπτε τότε και εξακολουθεί να ισχύει σήμερα η εξής υπόθεση 
εργασίας:

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

Η απάντηση της κοινής λογικής είναι ότι τότε οι Έλληνες Μακεδόνες θα αποτελού-
σαν αναμφιβόλως την πολυαριθμότερη εθνότητα αυτής της υποτιθέμενης «Ενιαίας Μακε-
δονίας» και ασφαλώς θα επικρατούσαν πλήρως. Διότι πέραν των αριθμών, η δύναμη της 
οικονομίας, του πολιτισμού και των θεσμών, την οποία διαθέτει σήμερα ο Μακεδονικός 
Ελληνισμός, είναι ασυγκρίτως υπέρτερη. 

Ο πληθυσμός στην Ελληνική Μακεδονία, σύμφωνα με την απογραφή του 1991, ανέρ-
χονταν σε 2.263.099 κατοίκους με απόλυτη εθνική ομοιογένεια και στη δεκαετία 1981-1991 αυ-
ξήθηκε κατά 8,65% υπερβαίνοντας τον χαμηλότατο μέσο όρο όλης της Ελλάδος που ήταν μό-
νον 5,3%. Το κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογίσθηκε, το 1991, σε 6.900 δολάρια και ο ανώτατος 
πραγματικός μηνιαίος μισθός των βιομηχανικών εργατών ξεπερνούσε τα 1.000 μάρκα (138.000 
δρχ.). Όσοι στις επίσημες απογραφές των Σκοπίων, δεινώς αμφισβητούμενες από τους ίδιους 
τους απογραφέντες, εμφανίζονται ως «Μακεδόνες» δεν υπερβαίνουν τα 1.200.000 άτομα. 
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Η Ελληνική Μακεδονία εκτείνεται σε 34.177 τετραγωνικά χιλιόμετρα με μεγάλους 
επίσης ορεινούς όγκους, διακοπτόμενους όμως από τις ευφορότερες πεδιάδες της Ελλάδος 
με πλήρως αρδευόμενες καλλιέργειες υψηλής αποδόσεως σε πλήρη εκμηχάνιση και επιδο-
τούμενες επιπλέον από την Κοινότητα. 

Το Κράτος των Σκοπίων εκτείνεται σε 25.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα κυριαρχού-
μενα από μεγάλους ορεινούς όγκους και το 1991 είχε 2.034.000 κατοίκους εκ των οποίων 
το 60% είναι «Μακεδόνες», δηλαδή 1.200.000 άτομα, οι υπόλοιποι είναι αλλοεθνείς.

Το 1991 η Ελληνική Μακεδονία διέθετε όλες τις δυνάμεις και τις δυνατότητες να 
διαδραματίσει ρόλο εθνικής και βαλκανικής ατμομηχανής, όπως έδειχναν όλα τα στοιχεία 
της πραγματικότητας. Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα του ICAP, τον Δεκέμβριο του 
1992 τα συγκριτικά στοιχεία και τα πλεονεκτήματα της οικονομίας στη Μακεδονία ήσαν 
αμάχητα σε συσχετισμό με τη βαθιά κάμψη της εθνικής οικονομίας στο σύνολο της Ελ-
λάδος. 

Τη στρατηγική υπεροχή της Μακεδονίας φανέρωνε το γεγονός ότι άνω του 50% 
των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδος διεξάγονταν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
μολονότι ο συντριπτικός όγκος των βιομηχανιών και των εξαγωγικών επιχειρήσεων έχει 
υπερσυγκεντρωθεί στην Αθήνα και στην άμεση περιφέρειά της. Χαρακτηριστικό του επι-
θετικού επιχειρηματικού πνεύματος στη Μακεδονία είναι η πανελλαδική έρευνα του ICAP 
το 1991, σύμφωνα με την οποία μία τουλάχιστον σε κάθε πέντε επιχειρήσεις στη Μακε-
δονία περίμενε ότι στα δυο επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν νέες οικονομικές σχέσεις 
με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες και ότι μόνον μία στις δέκα επιχειρήσεις αισθάνεται 
απειλή από το σημερινό Μακεδονικό Ζήτημα, το οποίο μάλιστα ιεραρχείται τέταρτο στη 
σειρά των πέντε σοβαροτέρων επιχειρηματικών κινδύνων (προηγούνται οι κίνδυνοι από 
τον ανταγωνισμό 28,5%, από την πολιτική αστάθεια 14,5% και από τη συνακόλουθη οικο-
νομική αστάθεια 11,3%).

Την 8η Απριλίου 1993, το κυρίαρχο Συμβούλιο Ασφαλείας με το 817 Ψήφισμά του 
πρότεινε και, φυσικά, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με τη θετική ψήφο της Ελλάδος, 
δέχθηκε ως 181ο ανεξάρτητο μέλος του Οργανισμού τα Σκόπια με το προσωρινό όνομα 
«Πρώην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» που οφείλει να χρησιμοποιεί επί-
σης σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλες τις διεθνείς συναντήσεις. Τούτο σήμαινε 
ότι η Ελλάδα ανέτρεψε πρακτικά τη δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου των πολιτικών 
Αρχηγών της «όχι όνομα Μακεδονία ούτε παράγωγα του ονόματος». Στην Ελλάδα, όμως 
κανείς -ούτε καν η επιθετική Αξιωματική Αντιπολίτευση- δεν πρόσεξε τη θεμελιώδη με-
ταστροφή. Η χώρα ήταν πολύ απασχολημένη με τα κομματικά της. Με το 817 Ψήφισμά του 
επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας πρότεινε και τα δύο Κράτη δεσμεύθηκαν να αρχίσουν δι-
απραγματεύσεις, υπό τη διαμεσολάβηση τού ΟΗΕ, προκειμένου «να επιτύχουν μιαν αμοι-
βαίως αποδεκτή ονομασία» του Κράτους. Έτσι άρχισαν οι διμερείς διαπραγματεύσεις με 
επιδιαιτητή-διαμεσολαβητή τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Διαρ-
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κούν είκοσι σχεδόν χρόνια και δίδουν το κάλυμμα στην κυβέρνηση των Σκοπίων να εμπαί-
ζει την Ελλάδα με εξωφρενικές προτάσεις και μεταφυσικές θεωρίες. Τα Σκόπια χρησιμο-
ποίησαν τη διαπραγμάτευση σαν φάρσα για να κερδίζουν χρόνο και διμερείς αναγνωρίσεις 
από 151 χώρες μέχρι τον Απρίλιο 2008 με την ψευδωνυμία «Δημοκρατία της Μακεδονίας». 
Ουδέποτε χρησιμοποίησαν την προσωρινή επίσημη ονομασία τους. Ούτε καν στον ΟΗΕ!..

Ωστόσο, το 1993 η Ελλάδα είχε επιτύχει -και έχασε- δύο αλλεπάλληλες σημαντι-
κές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής στη Λισαβόνα και στο Εδιμβούργο 
που καλούσαν τα Σκόπια να διαπραγματευθούν με την Ελλάδα μια αμοιβαίως αποδεκτή 
ονομασία που δεν θα περιείχε, όμως, τον όρο Μακεδονία. Σε συνέντευξή του αργότερα ο 
Πρόεδρος των Σκοπίων Κίρο Γκλιγκόροφ δήλωσε:

«Η χειρότερη ημέρα της ζωής μου ήταν η απόφαση της Λισαβόνας το καλοκαίρι 
1993».   

Αυτήν ακριβώς την απόφαση ο Ανδρέας Παπανδρέου κατήγγειλε ως «ξεπούλημα 
της Μακεδονίας» και ανήλθε στη Θεσσαλονίκη για να την υπερασπισθεί απέναντι «στο 
Κράτος της Αθήνας» με νέο Κίνημα Εθνικής Αμύνης ως νέος Βενιζέλος! 

Λίγους μήνες αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου επανεξελέγη Πρωθυπουργός και 
κήρυξε το περιβόητο «εμπάργκο» στα Σκόπια. Οικονομική συνέπεια αυτού ήταν να θη-
σαυρίσουν οι λαθρέμποροι. Διπλωματική συνέπεια ήταν η διάτρητη Ενδιάμεση Συμφωνία 
που το 1995 επέβαλε στον ασθενή Έλληνα Πρωθυπουργό ο εντολοδόχος της Ουάσιγκτον 
Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ και υπέγραψαν στη Νέα Υόρκη οι υπουργοί Εξωτερικών Σκοπίων-
Ελλάδος με τον διαμεσολαβητή τού ΟΗΕ Σάιρους Βανς. Βάσει αυτής, τα Σκόπια απέσυ-
ραν το Προοίμιο του Συντάγματός τους και τη σημαία τους με τον Ήλιο των Μακεδόνων 
-το λεγόμενο αστέρι της Βεργίνας. Τα δύο γειτονικά Κράτη, χωρίς να αναφέρονται με το 
όνομά τους, αποκατέστησαν μεταξύ τους διπλωματικές σχέσεις και δεσμεύθηκαν να μην 
ασκούν προπαγάνδα ούτε εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον αλλήλων. Η Ελλάδα ανέλαβε 
την υποχρέωση όχι μόνον να αναγνωρίσει αλλά και να βοηθήσει την ένταξη των Σκοπίων 
σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς αλλά μόνον με την επίσημη προσωρινή ονομασία 
τους. Έκτοτε τα Σκόπια παραβιάζουν συστηματικά όλες τις δεσμεύσεις τους και αξιοποι-
ούν όλα τα ελληνικά ανταλλάγματα.

Η Αθήνα ήταν σαφώς απροετοίμαστη και απρόθυμη να εφαρμόσει μία συνεκτική 
και συνεπή στρατηγική ειρήνης και σταθερότητας στα Βαλκάνια, διότι απλούστατα η ελ-
ληνική ηγεσία δεν γνώριζε -ούτε γνώρισε ποτέ- εις βάθος τις πραγματικές διαστάσεις του 
Μακεδονικού, τις οποίες είναι αδύνατον να αφομοιώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Αγνοεί, λοιπόν, το Μακεδονικό Ζήτημα με πλήρη την πεποίθηση ότι «το κατέχει». Αγνοεί, 
επίσης, την αληθινή Ιστορία των Ελλήνων και των συνοίκων Λαών. 

Από τότε η Ελλάδα έχασε πολύτιμο χρόνο, θυσίασε σημαντικότατες διεθνείς εφε-
δρείες της, προσέφερε αρκετά ανταλλάγματα και ανέστειλε υψίστης σημασίας προτεραι-
ότητές της, για να πετύχει απλώς τον αυτοπεριορισμό της σε μια παθητική -και μάλιστα 
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αναποτελεσματική- άμυνα απέναντι στην απειλή της Ονομασίας. Λησμόνησε ότι ο στρα-
τηγικός στόχος είναι εκατέρωθεν διπλός: εξουδετέρωση της απειλής και ταυτοχρόνως με-
τατροπή του «εχθρού» σε στενότατο σύμμαχο.

Είναι καταπληκτικό πράγματι το γεγονός ότι ένας βαθιά πεπαιδευμένος, στην Εσπε-
ρία όμως, Πρωθυπουργός όπως ο καθηγητής Κων. Σημίτης εξέφραζε την υποτιθεμένη βαλ-
κανική πολιτική 1993-2004 με τον βλακώδη όρο «οικονομική διείσδυση», που δημόσια 
απηύθυνε στους ενδεείς Βαλκάνιους ομολόγους του οι οποίοι, φυσικά, κατανοούσαν έτσι 
ότι, με τέτοια «συνεργασία», η Ελλάδα επεδίωκε την απροκάλυπτη κηδεμονία και την 
ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση των φτωχών και αδυνάμων γειτόνων της. Η ιλαροτραγωδία 
έγκειται στο ότι η Ελλάδα δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση ούτε δυνατότητα. Την εξυπονο-
ούσε ανοικτά όμως, ελλείψει πολιτικής και γνώσεως. Ουδέποτε, άλλωστε, η Αθήνα εννο-
ούσε ότι θα μετέτρεπε τη Θεσσαλονίκη σε «μητροπολιτικό κέντρο των Βαλκανίων», διότι 
απλούστατα δεν το ήθελε. Η ελληνική ιλαροτραγωδία κορυφώθηκε όταν, από το βήμα της 
Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός Κων. Σημίτης εξήγγειλε ένα δήθεν 
στρατηγικό σχέδιο για «μια Θεσσαλονίκη των 4 εκατομμυρίων κατοίκων». Ούτε ο ίδιος 
ούτε άλλος βαρύγδουπος «εκπρόσωπος» διανοήθηκε ότι προϋπόθεση τούτου ήταν, βέ-
βαια, να εγκαταλείψουν την Ελληνική Μακεδονία όλοι οι κάτοικοί της και να συγκεντρω-
θούν στη Θεσσαλονίκη όπου έπρεπε ταυτόχρονα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ακόμη 
1,5 εκατομμύρια Βαλκάνιοι για να συμπληρωθεί ο μαγικός αριθμός των «4 εκατομμυρίων».

Έτσι η Αθήνα επέμεινε μεγαλοπρεπώς «να βλέπει το δένδρο και χάνει το δάσος». 
Χάνεται ολοένα βαθύτερα μέσα στο δάσος. Παρά ταύτα το νεαρό Κράτος των Σκοπίων 
είναι ένα σημαντικό μέρος του ευρυτέρου ζητήματος, διότι, λόγω της κεντρικής γεωστρα-
τηγικής θέσεώς του, της επισφαλεστάτης πολυεθνικής του συνθέσεως, του τριτοκοσμικού 
καθεστώτος του και των κατεστημένων αλυτρωτικών ψυχώσεών του στον σλαβικό πλη-
θυσμό του, αποτελεί στρατηγικό πιόνι στη βαλκανική σκακιέρα και μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί από τρίτες Δυνάμεις ως στρατηγικός άξονας στροφής στο ευρύτερο «θέατρο των 
επιχειρήσεων». 

Έχει πάντοτε κεφαλαιώδη σημασία ότι το Κράτος των Σκοπίων ελέγχει τη στρατη-
γική κοιλάδα του Άνω Αξιού, την οποία τότε διέσχιζε η μοναδική τότε χερσαία οδό επικοι-
νωνίας και μεταφορών ανάμεσα σε Ελλάδα-Ευρώπη. Χρειάσθηκαν άλλα είκοσι περίπου 
χρόνια για να λειτουργήσει η Εγνατία Οδός η οποία άλλαξε άρδην τη στρατηγική των 
μεταφορών-συγκοινωνιών.

Όταν, επί τέλους, η Αθήνα αντελήφθη την κοροϊδία, προσχώρησε σε ό,τι θεωρούσε 
ως τότε «εθνική προδοσία»! Δίχως φανφάρες, μετά το 2004, όλα τα κόμματα, πλην ενός, 
κατήργησαν το δόγμα των Αρχηγών «όχι Μακεδονία ούτε παράγωγα» και αποδέχθηκαν 
την ονομασία υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα προσδιορίζεται με γεωγραφικό αποκλει-
στικά όρο. Η πρωτοβουλία οφείλεται στην τότε κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή που σχε-
δίασε και πέτυχε μια κίνηση ματ στη βαλκανική σκακιέρα: προειδοποίησε στεντόρεια ότι 
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η Ελλάδα αποκλείονταν να ψηφίσει την ένταξη του νεαρού Κράτους στο ΝΑΤΟ και στην 
Ε.Ε. εφόσον αυτό δεν είχε καταλήξει προηγουμένως σε συμβιβαστική λύση για την ονο-
μασία με νέους τους ρητούς ελληνικούς όρους. Σημειωτέον ότι κάθε απόφαση στους δύο 
αυτούς συνασπισμούς προϋποθέτει ομοφωνία. Για να δεσμευθεί, συνεπώς, μια απόφαση 
δεν απαιτείται να προβληθεί κανένα δικαίωμα αρνησικυρίας, βέτο, αλλά χρειάζεται απλώς 
να ριφθεί μια αρνητική ψήφος -εν προκειμένω η ελληνική. Αλλά αυτό δεν συνέβη στο 
Βουκουρέστι όπου τον Απρίλιο του 2008 συνήλθε το Συμβούλιο Κορυφής της Ατλαντικής 
Συμμαχίας με τη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου ο οποίος πίεζε ασφυκτικά για την 
άμεση ένταξη των Σκοπίων. Συνέβη κάτι πολύ πιο σημαντικό: το Συμβούλιο Κορυφής απε-
φάσισε ομόφωνα ότι ο συμβιβασμός με την Ελλάδα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ένταξη των Σκοπίων. Ανάλογη απόφαση έλαβε αργότερα και το Συμβούλιο Κορυφής 
της Ε.Ε. Πώς και γιατί αυτό;

Μέχρι τότε όλα τα ελληνικά επιχειρήματα προς τους συμμάχους και τους εταίρους 
στηρίζονταν στον συναισθηματισμό και στην Ιστορία των Ελλήνων Μακεδόνων -μέχρι και 
τον Μέγα Αλέξανδρο. Οι ξένοι συνομιλητές της Ελλάδος γνώριζαν και γνωρίζουν άριστα 
την Ιστορία, τη σέβονται αλλά δεν τους ενδιαφέρει όταν ασκούν πολιτική. Τους ενδιαφέρει 
η αποτελεσματικότητα της πολιτικής και η σταθερότητα στα Βαλκάνια. Γι’ αυτό «δεν κατα-
νοούσαν» τα ελληνικά επιχειρήματα και περιγελούσαν την ελληνική διπλωματία. Αλλά στο 
Βουκουρέστι η ελληνική αντιπροσωπεία εφοδίασε όλους τους συμμάχους με πλήρη διπλωμα-
τικό φάκελο κρατικών τεκμηρίων, προερχομένων αποκλειστικά από τα Σκόπια. Το περιεχό-
μενο και το απροκάλυπτο πολιτικό μήνυμα των τεκμηρίων αυτών αντίκειται κατάφωρα στις 
θεμελιώδεις καταστατικές αρχές της Συμμαχίας: αλυτρωτισμός, διεκδικήσεις, αμφισβήτηση 
της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας στη Μακεδονία κ.ά. Ο καίριος αυτός ελληνικός φάκελος 
οφείλεται και στο συστηματικό επιστημονικό έργο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Το λάθος του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι η δήλωσή του, για κατανάλωση στο 
εσωτερικό της Ελλάδος, ότι άσκησε ή τουλάχιστον απείλησε βέτο! Αυτή η εκτός πραγμα-
τικότητας πρωθυπουργική δήλωση έδωσε την κατάλληλη αφορμή στην κυβέρνηση των 
Σκοπίων να εξαπολύσει και ιδίως να έχει παλλαϊκή αποδοχή ένα πρωτοφανές κύμα υστε-
ρικού μισελληνισμού στα Σκόπια καθώς επίσης να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης ζητώντας να καταδικασθεί η Ελλάδα επειδή με το δήθεν βέτο της παραβίασε τάχα 
την Ενδιάμεση! Αν η Αθήνα μπορούσε, ως όφειλε, αλλά δεν θέλησε να μεταδώσει στον 
Λαό των Σκοπίων το μήνυμα με τα πραγματικά αίτια του πολιτικού ναυαγίου τους, θα είχε 
δημιουργήσει εκεί την ακριβώς αντίστροφη ψυχολογία. Δηλαδή οι πολίτες θα κατανοού-
σαν, επί τέλους, ότι ο γιαλός δεν είναι στραβός αλλά στραβά αρμενίζουν. 

Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούσαν το 1991 έκδηλη την ανάγκη να ψηφισθεί τότε 
στα Σκόπια, πριν κάθε διεθνή αναγνώριση, ένα Σύνταγμα ανταποκρινόμενο καθαρά στις 
ευρωπαϊκές αξίες, στις θεμελιώδεις αρχές του ΟΗΕ και σε ένα πολυεθνικό πολυπολιτι-
σμικό Κράτος το οποίο όφειλε -και ακόμη οφείλει- να διασφαλίζει την ισότητα όλων των 
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εθνοτήτων του και την ισοπολιτεία όλων των πολιτών του, που πρέπει να μην τους συγχέει 
εκ του πονηρού με τον ναρκοθετημένο όρο «Μακεδόνες» στον οποίο προσέδωσε ένα ανα-
χρονιστικό εθνικό αλυτρωτικό περιεχόμενο. Κάποτε θα συνειδητοποιήσουν ότι η Φυγή 
προς το Παρελθόν αφανίζει το Μέλλον. 

Στις 17 Νοεμβρίου 2008 τα Σκόπια προσέφυγαν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 
από το οποίο ζήτησαν α) να αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα παραβίασε την Ενδιάμεση Συμφω-
νία στην Ατλαντική Σύνοδο Κορυφής τον Απρίλιο 2008 που απέρριψε ομόφωνα την έντα-
ξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και β) να διατάξει την Ελλάδα να μην προβάλλει αντιρρήσεις 
στην εισδοχή τους στους διεθνείς οργανισμούς.

Μετά από διαδικασία τριών ετών, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011, το Διεθνές Δικα-
στήριο της Χάγης απεδέχθη το πρώτο αίτημα των Σκοπίων και απέρριψε το δεύτερο. Ταυ-
τόχρονα η απόφαση καλεί τα δύο μέρη «να εμπλακούν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών» τις οποίες επί 17 συνεχή άκαρπα έτη διεξάγουν τα 
δύο κράτη με σκοπό «μιαν αμοιβαία αποδεκτή ονομασία».

Επακολούθησε πανηγυρισμός στα Σκόπια και κατάθλιψη στην Ελλάδα. Αυθημε-
ρόν, ωστόσο, σημειώθηκαν σε διεθνές επίπεδο τα εξής πέντε γεγονότα:

1ον Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι ισχύει και δεν αλλάζει σε 
τίποτε η ομόφωνη της Ατλαντικής Συνόδου Κορυφής την οποία, μετά τον Απρίλιο του 
2008, ανανέωσαν οι δύο επόμενες ετήσιες Σύνοδοι Κορυφής. Και υπενθύμισε ότι, βάσει 
αυτής της αποφάσεως, το κράτος των Σκοπίων θα προσκληθεί να υποβάλει αίτηση προς 
ένταξή του μόνον εφόσον θα έχει επιλύσει προηγουμένως με την Ελλάδα τη διαφορά τους 
για την ονομασία.

2ον Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Σκόπια κάλεσε δημόσια την κυβέρνηση Γκρού-
εφσκι να συμφωνήσει σύντομα με την Ελλάδα «μιαν αμοιβαία αποδεκτή ονομασία η οποία 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο ΝΑΤΟ».

3ον Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε επίση-
μα την Αθήνα και εξέφρασε δημόσια «την ισχυρή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών 
στην Ελλάδα και στην κυβέρνησή της».

4ον Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. επιβε-
βαίωσε ομόφωνα τις ομόφωνες αποφάσεις του των δύο προηγουμένων ετών ότι την ένταξη 
των Σκοπίων θα εξετάσει η επομένη Προεδρία υπό την ουσιώδη προϋπόθεση ότι Αθήνα-
Σκόπια θα έχουν συμφωνήσει στην ονομασία.

5ον Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, η Σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών του 
ΝΑΤΟ επανέλαβε την ομόφωνη απόφαση Κορυφής του 2008.

Η απόφαση της Χάγης δεν επέφερε καμιά νομική συνέπεια στις δύο αντίδικες χώρες. 
Επέδρασε καταλυτικά, όμως, σε πολιτικό και εθνικό επίπεδο. Προκάλεσε αισθήματα εθνικού 
θριάμβου στα Σκόπια και εθνικής κατάθλιψης στην Ελλάδα. Οι Έλληνες, βυθισμένοι ήδη 
στην απόγνωση και στον παγκόσμιο εξευτελισμό λόγω της οικονομικής κρίσεως, νιώθουν 
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ηττημένοι από το πολλαπλασίως πιο ανίσχυρο κράτος των Σκοπίων, προδομένοι από τις κυ-
βερνήσεις τους και αθώα θύματα «διεθνούς συνωμοσίας». Αυτό το μείγμα είναι εκρηκτικό και 
ένας απρόβλεπτος πυροκροτητής μπορεί να προκαλέσει τυχαία αλυσιδωτές συνέπειες πολ-
λών ρίχτερ. Έτσι η Χάγη απομακρύνει τουλάχιστον, πλην απροόπτου, κάθε πιθανότητα προ-
σεγγίσεως των δύο γειτονικών κρατών και Λαών που, όμως, η γεωγραφία, η Ιστορία και πολλά 
μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους τούς «καταδίκασαν» αμετάκλητα σε συμβίωση. Ελάχιστο 
αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα: Η μακράν μεγαλύτερη επιχείρηση των Σκοπίων είναι ελ-
ληνική και παράγει το 13% του ΑΕΠ τους. Κάθε μέρα διακόσια τουλάχιστον φορτηγά τους 
μεταφέρουν από και προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριό 
τους. Κερδισμένες, από τη συνεργασία τους, βγαίνουν και οι δυο πλευρές. Χαμένες, από την 
αντιδικία τους, και οι δυο επίσης.

Ο «θρίαμβος» της Χάγης και ο πανηγυρισμός είναι οι χειρότεροι σύμβουλοι για το 
Κράτος των Σκοπίων και τον πολυεθνικό πληθυσμό του, επειδή το πραγματικό πρόβλη-
μά του δεν είναι η σύνθετη ονομασία του, αλλά η υπόστασή του. Οι γείτονές μας, στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους πολιτικά νήπια λόγω παιδείας, ολοκληρωτικής θητείας και 
ιδεολογήματος, δεν συνειδητοποιούν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπαρξιακό και δομι-
κό. Αντί των εκατέρωθεν θριαμβολογιών και οδυρμών, λοιπόν, επιβάλλεται εκατέρωθεν 
περισυλλογή, καταλλαγή και σωφροσύνη με αυτογνωσία. Αλλά γι’ αυτό δεν μπορεί να 
αποφασίσει κανένα Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μακάρι να μην είναι πολύ αργά.

Η Αμερικανική Υπερδύναμη

Από το 1989 διαδοχικά η κατάρρευση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, ο αιματηρός 
διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας, η πλήρης ανακατανομή των διεθνών ισορροπιών, η αμε-
ρικανική ηγεμονία, η εν τω μεταξύ ριζική ανασύνταξη της Ρωσίας και η οικονομική ανά-
δυση της Κίνας έδωσαν νέα τροπή στο Μακεδονικό. Η Μακεδονία παραμένει νευραλγική 
περιοχή. Υποβαστάζει και τροφοδοτεί τη Μεσοβαλκανική Ζώνη, η οποία άγει κατ’ ευθείαν 
από την Αδριατική στη Μαύρη Θάλασσα και, από εκεί, παρακάμπτοντας την πάντα αμ-
φίβολη Τουρκία, οδηγεί στην Κασπία και την Υπερκαυκασία, δηλαδή στα πετρέλαια και 
στον στρατηγικό στροφέα της Ευρασίας. Με αιματηρούς πολέμους και με ωμές στρατιω-
τικές επεμβάσεις της Δύσεως, υπό την Ουάσιγκτον, η Μεσοβαλκανική Ζώνη κατακερμα-
τίσθηκε και τα ράκη της μετεβλήθησαν σε άμεσα ή έμμεσα αμερικανικά προτεκτοράτα. 
Είναι τα νεότευκτα θνησιγενή κρατίδια Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Κοσσυφοπέ-
διο και Σκόπια στα οποία προστίθενται τα παλαιότερα, αλλά φτωχότερα Κράτη της Ευρώ-
πης, Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία, όπου οι Αμερικανοί μετέφεραν από τη Δύση τις 
ισχυρότερες στρατιωτικές βάσεις τους στην Αδριατική και στη Μαύρη Θάλασσα. Όποια 
μηχανοκίνητη Μεραρχία αποβιβασθεί στην Ηγουμενίτσα από τις αμερικανικές βάσεις της 
Ιταλίας φθάνει σε λιγότερες από 12 ώρες στα Δαρδανέλλια μέσω της Εγνατίας Οδού. 

Τη Μεσοβαλκανική Ζώνη εξάλλου προορίζονται να διασχίσουν οι κρισιμότεροι 
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αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Ανατολή στη Δύση. Οι Αμε-
ρικανοί στοχεύουν να εξαρτήσουν ενεργειακά πλήρως την Ευρώπη από τις αμερικανικές 
πετρελαϊκές εταιρείες, να αποκόψουν την τροφοδοσία της με το φυσικό αέριο της Ρωσίας 
και να εξουδετερώσουν αυτό το ρωσικό στρατηγικό και οικονομικό πλεονέκτημα. Η Μό-
σχα προωθεί τον αγωγό φυσικού αερίου Sοuth Stream σε σκληρό ανταγωνισμό με τον 
δυτικό αγωγό Nabucco. Θύματα του ανταγωνισμού έπεσαν ήδη ο ρωσικός πετρελαιαγωγός 
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Αλ. Καραμανλής.

Το Κράτος των Σκοπίων μπορεί να είναι μικρό και θνησιγενές αλλά κατέχει 
κεντρική θέση στον κρίσιμο γεωπολιτικό διάδρομο Δύσης-Ανατολής. Μια τυχόν κατάρ-
ρευσή του θα προκαλούσε ντόμινο στα ασταθή Βαλκάνια. Επί πλέον έως και το 2008 οι 
κυβερνήσεις του Αμερικανού Προέδρου Τζώρτζ Μπους είχαν επενδύσει στα Σκόπια και 
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα των πρωταγωνιστών τους.

Ο αγωγός ΑΜΒΟ, που παρουσιάζει εδώ με καμάρι ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων 
Γκρούεφσκι, ανήκει στις αμερικανικές εταιρείες Exon και Chevron και την κατασκευή 
του έχει αναλάβει η αμερικανική εταιρεία Ηallibarton. Με αυτές τις τρεις εταιρείες συν-
δέονταν επί Προεδρίας Μπους ο Αντιπρόεδρος Ντικ Τσένεϊ και οι υπουργοί Εξωτερικών 
Κοντολίζα Ράις, Εσωτερικών Γκέιλ Νόρτον και Αμύνης Ντόναλντ Ράμσφελντ. 

Παράλληλα η Αμερική χρησιμοποιεί στρατιωτικά τα προτεκτοράτα της στα Βαλ-
κάνια. Στο Κοσσυφοπέδιο, στα σύνορα με τα Σκόπια, κατασκεύασαν τη γιγαντιαία στρα-
τιωτική βάση Bondsteel, το μόνο ανθρώπινο κτίσμα που είναι ορατό από τη Σελήνη μαζί 
με το Σινικό Τείχος.
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Στην πόλη των Σκοπίων ανήγειραν τη μεγαλύτερη, σε ευρωπαϊκό έδαφος, τεθωρα-
κισμένη βάση ηλεκτρονικής κατασκοπείας και ηλεκτρονικού πολέμου που επονομάζουν 
«πρεσβεία» με 3.000 άτομα δήθεν «διπλωμάτες» μια κι εκεί όλα κυκλοφορούν με καλλι-
τεχνικό ψευδώνυμο. 
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Γι’ αυτό η Ουάσιγκτον, παρά τις διεθνείς συμφωνίες και τις δεσμεύσεις της, ανα-
γνώρισε τα Σκόπια με την ψευδωνυμία «Μακεδονία» το 2002 και το 2008 πίεζε ασφυκτικά 
την Ελλάδα να αποδεχθεί την άμεση ένταξή τους στο ΝΑΤΟ.

Η αμερικανική υποστήριξη συνεχίσθηκε και υπό τον νέο Πρόεδρο Ομπάμα. Τον 
Απρίλιο του 2010 το περιοδικό STATE, επίσημο όργανο του Σταίητ Ντηπάρτμεντ, αφιέρω-
σε το εξώφυλλό του και το κεντρικό του θέμα στα Σκόπια. Τίτλοι: Μακεδονία, το μαργαρι-
τάρι των Βαλκανίων και Σκόπια, η Αρχαία Μακεδονία δημιουργεί τη σύγχρονη δημοκρατία. 
Συντάκτρια η Stephanie Rowlands, υπάλληλος της αμερικανικής Πρεσβείας στα Σκόπια.
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Η αμερικανική στροφή

Από τον Φεβρουάριο του 2011, ωστόσο, η αμερικανική πολιτική και συνακόλουθα 
η ευρωπαϊκή μεταστρέφεται θεαματικά υπέρ των ελληνικών θέσεων. Η Δύση συνειδητο-
ποίησε επί τέλους ότι όσο περισσότερο προστατεύει τα Σκόπια, τόσο περισσότερο αυτό το 
μικρό Κράτος μεταβάλλεται σε προκλητικό ταραξία της Μεσοβαλκανικής Ζώνης, επιδει-
κνύει παρανοϊκή μεγαλομανία, βυθίζεται σε επίπεδα τριτοκοσμικά και κινδυνεύει να αυτο-
διαλυθεί προκαλώντας ντόμινο στα Βαλκάνια. Ταυτόχρονα η βαθιά οικονομική, πολιτική 
και κοινωνική κρίση απειλεί με άμεση αποσταθεροποίηση την Ελλάδα όταν ταυτόχρονα 
η Δύση χάνει τον έλεγχο των ραγδαίων εξελίξεων και, ακόμη σημαντικότερα, των πετρε-
λαίων στις χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Ιδού μερικές επίσημες 
δημόσιες δηλώσεις:

Στις 16 Φεβρουαρίου 2011, ο Πρωθυπουργός Γκρούεφσκι καλείται στην Ουάσι-
γκτον σε κοινή συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την υπουργό Εξωτερι-
κών Χίλαρι Κλίντον. Η Κλίντον δηλώνει δημόσια: 

Ανησυχούμε για την ανάμειξη της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη, για την ελευθερία του 
Τύπου και τις ενδοεθνοτικές σχέσεις. 

Στις 19 Ιουλίου 2011, η Χίλαρι Κλίντον επισκέπτεται την Αθήνα και δηλώνει στην 
τηλεόραση του ΣΚΑΙ: Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα Σκό-
πια και την Αθήνα Η κυβέρνηση στα Σκόπια πρέπει να ξέρει ότι δεν δύναται να προσχω-
ρήσει στην Ε.Ε. μέχρι να λυθεί το ζήτημα του ονόματος. 

Ενωρίτερα ο Αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Τόμας Κάντριμαν 
σπεύδει στα Σκόπια και δηλώνει: Είναι άμεση ανάγκη να λάβετε επείγοντα μέτρα για την 
ελευθερία του Τύπου, την πάταξη της διαφθοράς και την ειρήνη μεταξύ των εθνοτήτων σας. 
Η συμφωνία με την Ελλάδα είναι προϋπόθεση για να ενταχθείτε στο ΝΑΤΟ.

Στις 9 Απριλίου 2011, επισκέπτεται τα Σκόπια ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος μπροστά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον 
Πρωθυπουργό δηλώνει: 

Τώρα είναι η ώρα για να επιλυθεί η διαμάχη γύρω από το όνομα. Η όμορφη χώρα σας 
και η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αφήστε με να 
σας δώσω μια φιλική συμβουλή: Επιλύστε τη διαμάχη! 

Ο Έρβαν Φουέρε, πρεσβευτής της Ε.Ε στα Σκόπια, προειδοποιεί δημόσια:
Χωρίς την αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης δεν υπάρχει καμιά πιθανό-

τητα να ενταχθείτε στην Ευρώπη. 
Σε ανάλογες δηλώσεις προβαίνουν όλοι οι πρέσβεις των ευρωπαϊκών κρατών στα 

Σκόπια. Ο Κρίστοφερ Άιβον, πρεσβευτής της Μ. Βρετανίας, τονίζει: Η Βρετανία επιθυμεί 
να δει τη Μακεδονία στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. αλλά ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο ούτε καμιά 
άλλη χώρα μπορεί να σας λύσει τη διαφορά σας με την Ελλάδα.

Χρειάσθηκαν 20 χρόνια για να αντιληφθεί η Δύση ότι το πρόβλημα μεταξύ Σκοπί-
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ων-Αθηνών δεν είναι διμερές. Είναι διεθνές. Τούτο κατέστησε σαφές στους συμμάχους της 
η Ελλάδα και, παρά τις ασφυκτικές αμερικανικές πιέσεις, τον Απρίλιο του 2008, η Σύνοδος 
Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι απεφάσισε ομόφωνα ότι η ένταξη των Σκοπίων στη 
Συμμαχία προϋποθέτει την προηγουμένη συμφωνία Αθηνών-Σκοπίων για την ονομασία. 
Την ίδια απόφαση υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και από τότε επαναλαμβάνουν κάθε 
χρόνο οι δύο Δυτικοί Συνασπισμοί. Οι λόγοι της δυτικής στροφής δεν είναι, φυσικά, ιδε-
ολογικοί. Είναι αμιγώς γεωπολιτικοί. Ήδη η Δύση χάνει τον έλεγχο των καθεστώτων στις 
πετρελαιοπαραγωγές μουσουλμανικές χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατο-
λής μετά την περιώνυμη «Αραβική Άνοιξη» που η ίδια προκάλεσε. Εφιάλτης της είναι μια 
ταυτόχρονη κατάρρευση στα Βαλκάνια όπου η Ελλάδα, παρά τη βαθιά κρίση της, είναι το 
απείρως συγγενέστερο Κράτος και το ζωτικό θεμέλιο της Μεσοβαλκανικής Ζώνης. Έτσι 
εξηγείται και η ριζική αναστροφή της Γερμανίας και όλων των Ευρωπαίων εταίρων τον 
Οκτώβριο του 2012 να στηρίξουν οπωσδήποτε τη χρεοκοπημένη Ελλάδα και να την κρα-
τήσουν ζωντανή στη Ζώνη του Ευρώ. 

Επιχειρώντας να «εκβιάσει» και να «τιμωρήσει» την Ουάσιγκτον και την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση για τη στροφή τους υπέρ της Ελλάδος στη διένεξη με τα Σκόπια, τον Ιούνιο 
του 2012, ο Γκρούεφσκι μεταβαίνει στην Αγία Πετρούπολη και αναγγέλλει θριαμβευτικά 
ότι συμφώνησε με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν να επεκταθεί στο Κράτος των Σκοπίων και 
μάλιστα να εγκαινιασθεί πολύ σύντομα ο ρωσικός αγωγός φυσικού αερίου South Stream 
που ανταγωνίζεται ανοικτά τον αγωγό Nabucco των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ενώ-
σεως. Λαγός τη φτέρη έσειε. 

Κράτος- ωρολογιακή βόμβα

Η Δύση αντελήφθη επί πλέον ότι, συνεπεία της πολυεθνικής συνθέσεώς του, του 
Μακεδονισμού του, του μεγαλομανούς εθνικισμού του και του τριτοκοσμικού καθεστώτος 
του, το Κράτος των Σκοπίων είναι μια ωρολογιακή βόμβα στα Βαλκάνια. Οι σχέσεις του 
με τη Βουλγαρία, με τους Αλβανούς πολίτες του και με τη στοιχειώδη δημοκρατική νομι-
μότητα είναι απείρως πιο επικίνδυνες από όσο η διένεξή του με την Ελλάδα για το όνομά 
του. Επί παραδείγματι, τον Οκτώβριο του 2010, η διεθνής οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς 
Σύνορα ανακοίνωσε: «Οι δημοσιογράφοι στην Γκάνα, την Τανζανία και την Ουρουγουάη 
είναι πιο ελεύθεροι και πιο ασφαλείς από αυτούς στη Μακεδονία». Μετά από έναν μήνα 
ομάδες οικονομικού ελέγχου και αστυνομικών εισβάλλουν στον αντιπολιτευόμενο τηλε-
οπτικό σταθμό Α1 όπου συλλαμβάνουν τον ιδιοκτήτη του Βέλιγια Ράμκοφσκι, εκδότη 
τριών αντιπολιτευομένων εφημερίδων και 16 δημοσιογράφους τους οποίους κατηγορούν 
για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 

Ο Βέλιγια Ράμκοφσκι καταδικάζεται σε εξοντωτική ποινή, ο τηλεοπτικός σταθμός του 
και οι τρεις εφημερίδες του κλείνουν και περιέρχονται στο Κράτος, δηλαδή στο καθεστώς!
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Το μείγμα είναι εκρηκτικό και δεν έπαυσε ούτε θα παύσει ποτέ να προκαλεί επι-
κίνδυνες εκρήξεις στα θεμέλια των Σκοπίων. Οι εξελίξεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 
κινήθηκαν αδρομερώς σε τρεις κυρίως άξονες ως εξής:

Βουλγαρία: Η Βουλγαρία αναγνώρισε αμέσως το Κράτος των Σκοπίων με την 
ψευδωνυμία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» αλλά θεωρεί ότι οι Σλάβοι πολίτες του είναι 
Βούλγαροι και η γλώσσα τους βουλγαρική. Η βουλγαρική απειλή είναι πολύ σοβαρή διότι 
όλη η προϊστορία τους μέχρι το 1944 είναι αμιγώς βουλγαρική. Όλοι οι μεγάλοι ήρωές τους 
-και του Μακεδονικού Αγώνα- είναι κοινοί τόσο στη Βουλγαρία όσο και στα Σκόπια! Η 
αποκηρυγμένη Μητέρα Βουλγαρία ασκεί ακατανίκητη φυσική έλξη στον σλαβικό πληθυ-
σμό. Ήδη 50.000 Σλάβοι πολίτες των Σκοπίων έχουν προμηθευτεί βουλγαρικά διαβατήρια, 
αφού είχαν δηλώσει προκαταβολικά και γραπτά ότι η καταγωγή τους είναι βουλγαρική. 
Ανάμεσά τους ο πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων και ηγέτης του ΒΜΡΟ Λιούπτσο Γκε-
οργκίεφσκι! Γι’ αυτό το καθεστώς Γκρούεφσκι εφεύρε, διδάσκει και εμπεδώνει με θηριώ-
δη μνημεία τη νέα θεωρία ότι αυτοί ειδικά οι Σλάβοι είναι οι μοναδικοί γνήσιοι απόγονοι 
και αποκλειστικοί κληρονόμοι του … Μεγάλου Αλεξάνδρου! 

Τα επεισόδια Σκοπίων-Σόφιας είναι διαρκή με σύντομα ειρηνικά διαλείμματα σαν 
τον σκύλο με τη γάτα. Το 2012, τα επεισόδια κλιμακώθηκαν. Αποκορυφώθηκαν όταν ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας 
προειδοποίησαν επίσημα και δημόσια ότι η Σόφια θα θέσει βέτο στην ένταξη των Σκοπίων 
τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ε.Ε., εφόσον τα Σκόπια συνεχίζουν να σφετερίζονται την 
Ιστορία, την εθνική κληρονομιά, τους ήρωες και τους ηγέτες του Βουλγαρικού Έθνους. 

Το 2011, τα Σκόπια διεκήρυξαν ότι ο σημερινός Πρόεδρος της Βουλγαρίας Πλεβ-
νέλιεφ και ο ηγέτης του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Σεργκέι Στανίτσεφ είναι 
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«Μακεδόνες». «Μακεδόνα» ανακηρύξαν επίσης το 2012 τον Συμεών Ράντεφ, θεμελιωτή 
του σύγχρονου Βουλγαρικού Κράτους, και τοποθέτησαν τον ανδριάντα του στην είσοδο 
του Υπουργείου Εξωτερικών τον Απρίλιο αλλά αναγκάσθηκαν να το αποσύρουν μετά τις 
βιαιότατες αντιδράσεις της Σόφιας.

Ο Βούλγαρος πρεσβευτής προπηλακίσθηκε τον Μάιο του 2012 στα Σκόπια, όταν 
επεχείρησε να καταθέσει στεφάνι στον τάφο του Γκότσε Ντέλτσεφ, πρωταγωνιστή του 
Μακεδονικού Αγώνα, τον οποίο η Βουλγαρία θεωρεί Βούλγαρο και τα Σκόπια αντιθέτως 
«Μακεδόνα». Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Πλεβνέλιεφ τον χαρακτήρισε «Απόστολο της 
Ελευθερίας των Βουλγαρομακεδόνων». Σημειωτέον ότι ο Βούλγαρος Πρόεδρος γεννήθηκε 
στη βουλγαρική πόλη Γκότσε Ντέλτσεφ. 

Ταυτόχρονα, ο πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων Λιούπτσο Γκεοργίεφσκι έδωσε 
διάλεξη στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας όπου διατράνωσε ότι «το 1943-44 εφευρέθηκε το 
ξεχωριστό ‘μακεδονικού έθνος’ και έτσι ονομάσθηκε ο σλαβικός πληθυσμός στην περιοχή» 
των Σκοπίων. Στις 20 Ιουλίου 2012 ανακοινώθηκε στη Σόφια: «Η Βουλγαρία γιορτάζει σή-
μερα την γιορτή του Προφήτη Ηλία, το ΄Ηλιντεν. Σήμερα συμπληρώνονται 107 χρόνια από 
την ηρωική εξέγερση του Ήλιντεν με σκοπό την απελευθέρωση των βουλγαρικών περιοχών». 

Ως γνωστόν, το ΄Ηλιντεν είναι η μεγαλύτερη εθνική εορτή στο Κράτος των Σκο-
πίων και προκάλεσε άγριες αντιπαραθέσεις με τη Βουλγαρία. Κατά την επέτειο του 2012 
ο υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας απέστειλε στα Σκόπια επίσημη επιστολή στην 
οποία, όπως ανακοινώθηκε, «προειδοποίησε ότι και οι δύο χώρες πρέπει να γιορτάσουν την 
εξέγερση του Ήλιντεν που αποτελεί την αποκορύφωση του αγώνα για την εθνική ενοποίηση 
και την ελευθερία των Βουλγάρων στις γεωγραφικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θρά-
κης. Την ‘μακεδονική ταυτότητα’ δημιούργησε ο Τίτο». Την ίδια μέρα ο Βούλγαρος Ευρω-
βουλευτής Αντρέας Κοβάτσεφ κατήγγειλε «την πολιτική του αντιβουλγαρισμού» στα Σκό-
πια «και την τρομοκρατία που ασκούν οι αρχές των Σκοπίων στους πολίτες που δηλώνουν τη 
βουλγαρική συνείδηση και ταυτότητα τους».

Τα Σκόπια έχουν αυτεγκλωβισθεί έναντι της Βουλγαρίας όπως ακριβώς και έναντι 
της Ελλάδος ‒ και μάλιστα στα ίδια επακριβώς ταυτόσημα θέματα του Μακεδονισμού, 
όπως η πλαστογραφία και ο σφετερισμός της Ιστορίας, η διεκδίκηση εδαφών και «μειο-
νοτήτων» και οι ανιστόρητες προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουν την ασφάλειά τους 
και την επιβίωσή τους στη συνεργασία τους με Ελλάδα και Βουλγαρία. Έτσι, ένα έτος πριν 
ξεσπάσει η ανοικτή κρίση Σκοπίων-Σόφιας, ο νέος υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων Νί-
κολα Ποπόφσκι, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψή 
του σε ξένη πρωτεύουσα, την 1η Σεπτεμβρίου 2011 στη Σόφια, όπου με τον έμπειρο Βούλ-
γαρο ομόλογό του Νικολάι Μλαντένοφ, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της 
ευρω-ατλαντικής ολοκλήρωσης το οποίο, σύμφωνα με το βουλγαρικό Υπουργείο Εξωτε-
ρικών, αποτελεί τη βάση επί της οποίας θα πραγματοποιηθεί η διμερής συνεργασία προς την 
κατεύθυνση της πλήρους ένταξης της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. 
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Είναι το τυρί στην ποντικοπαγίδα. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις των δύο Υπουργών.

Νικολάι Μλαντένοφ: Η Μακεδονία και η Βουλγαρία είναι δύο πολύ κοντινοί 
γείτονες που τους συνδέει η κοινή Ιστορία. Είναι ώρα να ξεχάσουμε το παρελθόν και 
να κοιτάξουμε το μέλλον. Δεν μπορείτε να εδραιώσετε μια φιλία σε μία σύμβαση. Μια 
φιλία οικοδομείται με την εμπιστοσύνη. Όταν θα έχουμε εμπιστοσύνη, θα έχουμε και 
πραγματική στρατηγική εταιρική σχέση. Η Μακεδονία και η Βουλγαρία είναι οι δύο 
πιο στενά συνδεδεμένες χώρες των Βαλκανίων. Συνδέονται από το κοινό παρελθόν 
και το κοινό μέλλον. Εμείς οι Βούλγαροι θα χαρούμε περισσότερο από όλους, όταν η 
Μακεδονία γίνει μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.

Νίκολα Ποπόφσκι: Οι συνομιλίες μας στη Σόφια έγιναν σε εξαιρετικό και 
εποικοδομητικό κλίμα. Σημειώθηκε ότι η οικονομική συνεργασία αποτελεί μια από 
τις προτεραιότητες και των δύο χωρών. 

Ελλάδα: Ανάλογα ζητήματα δημιουργούν τα Σκόπια και εναντίον της Ελλάδος. Ο 
σχιζοφρενικός αλυτρωτικός Μακεδονισμός έχει εδραιώσει στους Σλάβους την πεποίθηση 
ότι, για να υπάρχουν ως «Μακεδόνες» τιτοϊκού τύπου, πρέπει να υπάρχει «εχθρός», «σφε-
τεριστής» και «κατακτητής». Αυτός είναι ο Έλληνας. Παράδειγμα: η κρατική τηλεόραση 
των Σκοπίων. Στο καθημερινό Δελτίο Καιρού ενσωματώνει όλη την ελληνική Μακεδονία 
και την παρουσιάζει ως σλαβική με σλαβικά τα ονόματα όλων των ελληνικών πόλεων.
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Δηλητηριασμένο αποκύημα αυτού του ολοκληρωτικού κρατικού δόγματος είναι ο 
σημερινός Πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι. Μολονότι ο ομώνυμος πάππος του Νικό-
λαος Γρούιος, από την Αχλάδα Φλωρίνης, έπεσε στο Έπος του ’40 υπερασπιζόμενος την 
Ελλάδα, ο Γκρούφεσκι κλιμακώνει μέχρις υστερίας τον ανθελληνισμό και τον εμπορεύε-
ται κομματικά. Ενός κακού δοθέντος, μύρια έπονται. Οι άνθρωποι έχουν αυτεγκλωβισθεί 
εκεί, επειδή επί τρεις συνεχείς γενεές έχουν γαλουχηθεί με το κρατικό ιδεολόγημα. 

Πρόκειται για ψυχόδραμα διότι ταυτόχρονα γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι η μο-
ναδική γειτονική χώρα που δεν διεκδικεί τίποτε, είναι η μοναδική φυσική διέξοδός του, 
στηρίζει το κράτος των Σκοπίων και είναι ο πρώτος ξένος επενδυτής. Οι ελληνικές επεν-
δύσεις υπερβαίνουν το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιούργησαν 18.000 θέσεις εργασίας σε 
μια μικρή πάμπτωχη χώρα ιλιγγιώδους ανεργίας και ελέγχουν επιχειρήσεις στρατηγικής 
σημασίας: Διυλιστήριο, δίκτυα καυσίμων, Τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, καπνά, τρόφιμα. 
Παράλληλα, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg, 
η Ελλάδα αναπτύσσει τις υποδομές και την οικονομία των Σκοπίων.

Αλβανοί: Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% τουλάχιστον του πολυεθνικού πληθυσμού 
στο Κράτος των Σκοπίων. Ο δείκτης γεννήσεων των Αλβανών είναι 3,5 φορές υψηλότερος 
από τον δείκτη των Σλάβων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Μαΐου 2012, ο αριθμός 
των νεογνών του ορθοδόξου πληθυσμού έχει μειωθεί κατά 8%, ενώ αυξάνονται κατά 38%, 
οι γεννήσεις των Μουσουλμάνων, ιδίως των Αλβανών. Με τέτοιους ρυθμούς, σε δέκα χρό-
νια οι Σλάβοι θα καταστούν μειονότητα στη χώρα τους. Σήμερα η μεγαλύτερη αλβανική 
πόλη του κόσμου είναι η πρωτεύουσα Σκόπια! 

Στις 23 Οκτωβρίου 2012, «Ημέρα του Μακεδονικού Επαναστατικού Αγώνα», ο 
Πρωθυπουργός Γκρούεφσκι δήλωσε: «Η δημογραφική ύφεση οδηγεί στην εξαφάνισή μας. 
Ακούγεται τρομακτικό, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Γι’ αυτό αγωνίστηκαν τότε οι Μακεδό-
νες επαναστάτες, ήρωες και παρτιζάνοι;». 

Το 2001 οι Αλβανοί επαναστάτησαν και πολίτες των Σκοπίων επέβαλαν στο σλα-
βικό καθεστώς τη διεθνή Συμφωνία της Αχρίδας που καθιέρωσε την αυτονομία τους. Ήδη 
στο δυτικό τμήμα του κράτους εγκαθίδρυσαν ένα αυτόνομο αλβανικό καθεστώς, που τα 
σύνορά του με το Κόσσοβο και την Αλβανία είναι διάτρητα. Τώρα διεκδικούν Ομοσπονδία 
Σλάβων-Αλβανών. Ο Γκρούεφσκι συγκυβερνά με το αλβανικό κόμμα DUI που ο ηγέτης 
του Αλί Αχμέτι ήταν Αρχηγός των ενόπλων Ου Τσε Κα στην ανταρσία του 2001. Αλβανοί 
σήμερα είναι η Πρόεδρος της Βουλής, η Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, οι υπουργοί Αμύ-
νης και Οικονομικών κ.ά.

Οι συγκρούσεις Σλάβων-Αλβανών επιδεινώνονται ραγδαία από τα τέλη του 2010. 
Με συνεχείς διαδηλώσεις, αξιώσεις και προκλήσεις. Οι Αλβανοί καταγγέλλουν για νοθεία 
και ματαιώνουν την απογραφή του πληθυσμού. Απαιτούν μνημεία Αλβανών ηρώων δίπλα 
στον Μ. Αλέξανδρο και μόνιμη έκθεση της αλβανικής Ιστορίας. Στο στάδιο του Τέτοβο 
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παραμένουν τα γιγαντιαία πανό με επιγραφές «Μη με ονομάζεις Μακεδονία, λέγε με Ιλ-
λυρίδα», «Ηνωμένες Πολιτείες της Αλβανίας». Στο Πανεπιστήμιο του Τέτοβο ανακρούουν 
επίσημα τον ύμνο της Μεγάλης Αλβανίας. Η «Αλβανική Ένωση» ζητάει να χωρισθεί το 
κράτος σε αυτόνομα καντόνια. Τον Ιανουάριο του 2011 ξέσπασαν αιματηρές συγκρούσεις 
Αλβανών-Σλάβων στο οθωμανικό φρούριο Καλέ των Σκοπίων. 

Εφημερίδα ΒΡΕΜΕ 1/2/2011, πριν τα γεγονότα στο Καλέ: «Η εκκλησία θα καταστρέψει τον συνα-
σπισμό; Το DUI ζητάει άμεση παύση του έργου στο Καλέ».
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Την άνοιξη 2012 βρίσκονται σφαγμένοι πέντε Σλάβοι στην όχθη μιας λίμνης και ο 
Γκρούεφσκι συλλαμβάνει Αλβανούς ως δράστες και ισλαμιστές τρομοκράτες. Τον Μάιο οι 
Αλβανοί χιμούν από τα τζαμιά σε βίαιες διαδηλώσεις στα Σκόπια, στο Τέτοβο, στο Γκόστι-
βαρ, στη Στρούγκα κ.α. Περίπου 4.000 Αλβανοί στα Σκόπια με υβριστικά συνθήματα κατά 
των Σλάβων πετροβόλησαν το κυβερνητικό κτίριο και προκάλεσαν επεισόδια. Σε όλες τις 

Εφημερίδα ΒΡΕΜΕ 12-13/2/2011: «Το BMPO νύχτα χτίζει, το DUI νύχτα γκρεμίζει. Τα κυβερνητικά 
κόμματα μαλώνουν εξαιτίας της μυστικής κατασκευής της εκκλησίας».
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διαδηλώσεις κυμάτιζαν οι σημαίες της Αλβανίας και του Ισλάμ, ενώ ακούγονταν τα συν-
θήματα «Ου-Τσε-Κα», «Μεγάλη Αλβανία», « Δικαιοσύνη» και «Ο Αλλάχ είναι Μεγάλος».

Στο Τέτοβο ο Δήμος εόρτασε παλλαϊκά την 100ή επέτειο από την ίδρυση του Κρά-
τους της Αλβανίας. Νωρίτερα, τον Φεβρουάριο, σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Πρίστινα 

Εφημερίδα ΒΡΕΜΕ 14/2/2011: «Η κυβέρνηση ανάβει με αίμα το φυτίλι. Στη μάχη για τις δημοσκο-
πήσεις, πρώτο θύμα είναι η συνύπαρξη».
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του Κοσσόβου οι Κοσσοβάροι έκαψαν τη σημαία των Σκοπίων και σήκωσαν πανό με το 
σύνθημα «Μακεδόνες από τον Τίτο, Βούλγαροι από το Θεό». 

Τον Δεκαπενταύγουστο του 2012, 11η επέτειο της Συμφωνίας Σλάβων-Αλβανών, ο Αλ-
βανός Υπουργός Αμύνης των Σκοπίων Φάτμιρ Μπεσίμι κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των 
Αλβανών Ου-Τσε-Κα που έπεσαν μαχόμενοι κατά των Σλάβων συμπολιτών τους. Σάλος.

Η κρίση κορυφώνεται όταν, ανταπαντώντας, η κυβέρνηση Γκρούεφσκι επιχειρεί να 
συνταξιοδοτήσει αποκλειστικά τους Σλάβους που πολέμησαν την ανταρσία των Αλβανών. 
Το συγκυβερνών αλβανικό κόμμα καταγγέλλει πραξικόπημα και απειλεί να αποχωρήσει 
από την κυβέρνηση. Η επέμβαση των Αμερικανών και Ευρωπαίων διπλωματών βάζει στο 
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ψυγείο το νομοσχέδιο Γκρούεφσκι και αποσοβεί την άμεση κατάρρευση του κυβερνητικού 
συνασπισμού και, ιδίως, τη διάλυση του Κράτους!

Η αντίρροπη αμυντική δύναμη οδηγεί το άλλο μισό κράτος στη Βουλγαρία. Μόνη 
διέξοδος πάλι η Ελλάδα! Ο χάρτης αποτυπώνει τις αντίπαλες εθνικές ζώνες.  

Είναι προφανές ότι το Μακεδονικό Ζήτημα επιφυλάσσει πολλά ακόμη ανοικτά κε-
φάλαια. Εφόσον δεν πειθαρχήσει στην ακίβδηλη Ιστορία, αποκλείεται να ηρεμήσει.

Νικόλαος Ι. Μέρτζος*

*Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, δημοσιογράφος και συγγραφέας.






