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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών θέτει σε πανελλήνια κυκλο-
φορία στην αγορά και διαχέει διεθνώς μέσω του Διαδικτύου την ανά 
χείρας νέα συλλογική επιστημονική μελέτη της, με την πεποίθηση 
ότι έτσι διευρύνει αποφασιστικά τη γνώση και την περαιτέρω έρευνα 
της Ιστορίας της Μακεδονίας. Προσφέρει, επίσης, για πρώτη φορά 
την οπτική και την προοπτική, υπό την οποία άσκησαν αντιστοίχως 
την πολιτική τους στο ευρύτερο Μακεδονικό Ζήτημα οι κυβερνήσεις 
της Βουλγαρίας, της τότε Ομοσπονδιακής Λαϊκής -μετά Σοσιαλιστι-
κής- Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της ομόσπονδης γιουγκο-
σλαβικής Λαϊκής -μετά Σοσιαλιστικής- Δημοκρατίας των Σκοπίων 
υπό την ψευδωνυμία «Μακεδονία» ταυτόχρονα με τα αντίστοιχα 
Κομμουνιστικά Κόμματα κατά την κρίσιμη περίοδο 1950-1967.

Η ανά χείρας μελέτη στηρίζεται σε εκατοντάδες απόρρητα έγ-
γραφα της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας, γραμμένα μεταξύ 
των ετών 1950-1967. Τα έγγραφα αυτά, μετά την άρση του απορρήτου, 
οι ειδικοί επιστήμονες-ερευνητές της Εταιρείας, κάτοχοι των βαλ-
κανικών γλωσσών, ενετόπισαν, επέλεξαν, προμηθεύθηκαν από τα 
Κρατικά Αρχεία των προαναφερομένων γειτονικών χωρών και με-
λέτησαν. Χρειάσθηκαν κοπιώδεις επιτόπιες έρευνες, αλλεπάλληλες 
αποστολές και προηγουμένως βαθειά γνώση του ζητήματος καθώς 
επίσης η πρόθυμη συνδρομή των ανωτέρω Κρατικών Αρχείων, τα 
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οποία ευχαριστεί εγκάρδια η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Αυτή 
η διαβαλκανική επιστημονική συνεργασία φανερώνει ότι, παρά τα 
επιφαινόμενα και τις προκαταλήψεις περί τα Βαλκάνια, υπάρχουν 
σ’ όλες τις βαλκανικές χώρες ικανοί επιστήμονες και ισχυροί παρά-
γοντες, 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. Ευελπιστούμε βάσιμα ότι σύντομα, σε συνεργασία με τα 
Κρατικά Αρχεία των γειτόνων μας, τα απόρρητα και ιδιαίτερα κρί-
σιμα αυτά έγγραφα θα εκδοθούν αυτούσια, ώστε να αποτελέσουν 
αξιόπιστη βάση δεδομένων για κάθε ενδιαφερόμενο.

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

Οι Εταίροι μας  συγγραφείς του έργου διαθέτουν ισχυρή επι-
στημονική εξειδίκευση, βαθειά γνώση του Μακεδονικού Ζητήματος 
και πολυετή ενασχόληση με όλες τις πτυχές του σε βάθος χρόνου. Η 
πνευματική αυτή σκευή τους κατέστησε ικανούς να συνδυάσουν, να 
επεξηγήσουν και να δημοσιοποιήσουν σε πλήρη αλληλουχία όλες 
τις καινούργιες, πολύ σημαντικές, πληροφορίες των πρωτογενών 
πηγών που ανακάλυψαν στα απόρρητα Κρατικά Αρχεία για το θέμα. 
Έτσι, όπως θα εξακριβώσει ο αναγνώστης, ο λόγος τους είναι μεστός, 
συνεκτικός και γλαφυρός επειδή ρέει άνετα σε ένα περίπλοκο πεδίο, 
το οποίο ελέγχουν πλήρως. Γι’ αυτό τα εξιστορούμενα γεγονότα 
κομβικής σημασίας προσφέρουν στο απλό αναγνωστικό κοινό ένα 
συναρπαστικό βιβλίο. 
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Σε έναν  πρόλογο δεν ταιριάζει, φυσικά, να παραθέσει τα 
περιεχόμενα του βιβλίου. Ωστόσο, υπογραμμίζεται προλογικά ότι 
τα αποκαλυπτόμενα απόρρητα έγγραφα καταρρίπτουν αρκετούς 
σημαντικούς μύθους «γενικής αποδοχής», που εξακολουθούν να 
επικρατούν στην Ελλάδα και που με ακλόνητη αυτοπεποίθηση ανα-
παράγουν συνεχώς στον δημόσιο λόγο  ποικιλώνυμοι αναλυτές, σχο-
λιαστές, πολιτικοί και άλλοι τάχα «ειδικοί». Είναι μύθοι ασύστατοι 
και αυτοπαγιδευτικοί, που οδηγούν σε εσφαλμένα συμπεράσματα 
και σε λάθος δρόμο: συσκοτίζουν την πραγματικότητα που επιθυ-
μούν να «φωτίζουν» και προκαλούν σύγχυση έως ανασφάλεια στον 
ελληνικό λαό που «υπηρετούν» και που πληρώνει τις αστοχίες όλων 
αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι είναι μύθοι ασύστατοι και δια-
μετρικά αντίθετοι προς την πραγματικότητα οι εντυπώσεις κοινής 
αποδοχής -αλλά  αποδεικνυόμενες ψευδείς- ότι δήθεν οι ελληνικές 
Κυβερνήσεις από το 1950 «δεν έκαναν τίποτε με τα Σκόπια» ή ότι 
τάχα η Ελλάδα, αμέσως μετά τον Εμφύλιο, «απαγόρευσε» τον επα-
ναπατρισμό των φυγάδων και «κατήργησε» όλα τα δικαιώματά τους 
στις περιουσίες τους. Τα ξένα απόρρητα έγγραφα αποδεικνύουν το 
ακριβώς αντίθετο: οι ελληνικές Κυβερνήσεις με μακρά συνέπεια και 
συνέχεια έπραξαν πάρα πολλά για την υπεράσπιση της Μακεδονίας, 
ενώ τα Σκόπια απαγόρευσαν τον επαναπατρισμό των φυγάδων στην 
ελληνική Μακεδονία και την δήλωση των πραγματικών ή συνήθως 
υποθετικών δικαιωμάτων τους σε όποιες περιουσίες –πολλών κατά 
κανόνα  εδώ συγκληρονόμων– εγκατέλειψαν.

Ο Μακεδών πρεσβύτης Εταίρος μας κ. Ναούμ Μπαμπατάκας 
εκ Μοναστηρίου εκάλυψε με νέα ευγενή χορηγία του τις μεγάλες 
δαπάνες της μελέτης. Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, που δέ-
χθηκε και άλλες παρόμοιες δωρεές του, τον ευχαριστεί θερμά. Ευ-
χαριστεί επίσης και συγχαίρει θερμά τους ερευνητές και συγγραφείς 
του έργου, τον ιστορικό κ. Κωνσταντίνο Κατσάνο και τον Επίκουρο 
Καθηγητή της Ιστορίας κ. Σπυρίδωνα Σφέτα. Θερμές ευχαριστίες 
επίσης οφείλουμε στην κα Νάντα Πάντελιτς, Σύμβουλο Αρχειακών 
Υποθέσεων στο Αρχείο του Τίτο, τόσο για την πολύτιμη βοήθειά της 
στον εντοπισμό των φωτογραφιών όσο και για την απλόχερη φιλο-
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ξενία που μας παρείχε κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας. Εκφράζει, 
τέλος, τη βαθειά ικανοποίησή της για την στρατηγική συνεργασία 
με τις εκδόσεις «Μίλητος» και «Έφεσος», οι οποίες επεξεργάζονται 
ήδη και εφέτος  θέτουν σε κυκλοφορία τρία ακόμη συλλογικά επι-
στημονικά έργα της: «Το Έπος των Προσφύγων στη Μακεδονία», «Η 
Θεσσαλονίκη των περιηγητών 1430-1930» και «Η Οδός Ελλήνων».

Νικόλαος Ι. Μέρτζος
Πρόεδρος

της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2008 
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Ε Ι  Σ Α Γ Ω Γ Η

Στις αρχές του 2008 κυκλοφόρησε στη Σόφια συλλογική μελέτη με 
τίτλο Bulgarian Policies on the Republic of Macedonia, η οποία υπογραφό-
ταν από σημαντικές προσωπικότητες της πνευματικής, πολιτικής και 
διπλωματικής ζωής της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τον επιμελητή της 
έκθεσης Lyubomir Ivanov, δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς πως 
στο πλαίσιο του αυτοπροσδιορισμού, μετά το 1944, έχει σχηματισθεί 
στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας μία «μακεδονική» 
συνείδηση διάφορη της βουλγαρικής. Η εθνογένεση αυτή, υποστη-
ρίζει ο 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. 
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Η κυκλοφορία του βιβλίου -παραμονές μάλιστα της κρίσιμης 
συνόδου των κρατών-μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στο 
Βουκουρέστι, όπου θα κρινόταν η υποψηφιότητα της ΠΓΔΜ για έντα-
ξή της στο ΝΑΤΟ- προκάλεσε την αντίδραση των Σκοπίων. Αρκετές 
εφημερίδες, μάλιστα, εξέλαβαν το γεγονός της έκδοσης ως απειλή 
και ως μία ακόμη χειροπιαστή απόδειξη του «αντιμακεδονισμού» 
που κυριαρχεί στη Βουλγαρία.

Η κυκλοφορία του συγκεκριμένου βιβλίου υπήρξε ένα μόνο επει-
σόδιο στη διαμάχη ανάμεσα στη Σόφια και τα Σκόπια γύρω από το 
Μακεδονικό Ζήτημα. Την ίδια εποχή, ο Πρόεδρος της ΠΓΔΜ Μπράνκο 
Τσερβενκόφσκι κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στη Βουλγαρία 
κατέθεσε στέφανο, από κοινού με τον Βούλγαρο Πρόεδρο Γκιόργκι 
Παρβάνωφ, στο μνημείο του κοινού ήρωα Γιάννε Σαντάνσκι στο 
Μελένικο.

Οι αρχηγοί των 

κρατών Βουλγαρί-

ας και ΠΓΔΜ κα-

ταθέτουν στεφάνι 

στο μνημείο του 

Γιάννε Σαντάνσκι.
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Στις επίσημες δηλώσεις που αντηλλάγησαν, ο Παρβάνωφ υποστή-
ριξε 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  ηγέτη της μεσοπολεμικής ΕΜΕΟ 
Ενωμένης. Η αναφορά του Βούλγαρου προέδρου στον Αλεξανδρώφ 
δεν ήταν τυχαία. Είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα η άρνηση των κρα-
τικών αρχών της ΠΓΔΜ να επιτρέψουν την φιλοτέχνηση μνημείου 
προς τιμήν του στην πόλη Βέλες. Την επομένη της συνάντησης των 
δύο ηγετών, η βουλγαρική εφημερίδα Ντούμα κυκλοφόρησε με τον 
χαρακτηριστικό τίτλο «Ο Παρβάνωφ μόρφωσε διπλωματικά τους 
Μακεδόνες» και την μεθεπόμενη «Ο Παρβάνωφ υπερασπίσθηκε τα 
δικαιώματα των συμπατριωτών μας στη Μακεδονία».

Τον Απρίλιο του 2008 τα κρατικά αρχεία της ΠΓΔΜ και της Βουλ-
γαρίας παρουσίασαν από κοινού την έκδοση του ημερολογίου του 
Κίρστε Μισίρκωφ. Επρόκειτο για εξιστόρηση γεγονότων ενάμισυ 

περίπου μήνα (από τις 5 Ιουλίου 
έως τις 30 Αυγούστου 1913), κατά 
τη διάρκεια της παραμονής του 
Μισίρκωφ στην Οδησσό.

Ο Κίρστε Μισίρκωφ δεν υπήρξε 
μια τυχαία ιστορική προσωπικό-
τητα. Αντίθετα, αποτελεί εμβλη-
ματική μορφή για την βουλγαρική 
ιστορία αλλά τιμάται και στα Σκό-
πια, ως ο πατέρας της «μακεδονι-
κής γλώσσας». Γύρω από το όνομα 
-αλλά κυρίως την ιδεολογία και 
τις γλωσσολογικές απόψεις του- 
εξυφαίνεται, εξάλλου, εδώ και έξι 
τουλάχιστον δεκαετίες μια σφοδρή 
επιστημονική αντιπαράθεση ανά-
μεσα στα Σκόπια και τη Σόφια. 

Οι εξελίξεις αυτές θα μπορού-
σαν να φαντάζουν καινοφανείς και 

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ντούμα 

με τίτλο «Ο Παρβάνωφ υπερασπίσθηκε 

τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας 

στη Μακεδονία».
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παράδοξες, αν δεν αποτελούσαν συμπτώματα μιας χρόνιας νόσου 
που ταλαιπωρεί τις διμερείς σχέσεις της Βουλγαρίας με την ΠΓΔΜ. 
Συνιστούν τη μοντέρνα εκδοχή και την μετεξέλιξη της παραδοσιακής 
γιουγκοσλαβοβουλγαρικής διαμάχης στο Μακεδονικό Ζήτημα.1 Πτυ-
χές της ανωτέρω διαμάχης για την περίοδο 1950-1967 αναδεικνύει η 
μελέτη του Σπυρίδωνα Σφέτα, που δημοσιεύεται στον παρόντα τόμο. 
Το υλικό της προέρχεται ως επί το πλείστον από αδημοσίευτες αρχει-
ακές μαρτυρίες βουλγαρικής προέλευσης, αντλημένες κυρίως από 
το κομματικό αρχείο του βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος. 
Ο Σφέτας παρουσιάζει, αναλύει και αξιολογεί τους παράγοντες που 
διαμόρφωσαν την πολιτική της Βουλγαρίας στο συγκεκριμένο ζήτη-
μα κατά τα έτη 1950-1967. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, μπορούν 

1 Το άρθρο του Vemund Aarbakke, «Ποιός μπορεί να γιατρέψει μια ραγισμένη καρδιά; Η 
θέση της Μακεδονίας στη σύγχρονη βουλγαρική ιστορία» στον συλλογικό τόμο Μακεδο-
νικές ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Αθήνα, 2008), σσ. 239-277 σε 
επιμέλεια των Ιωάννη Στεφανίδη, Βλάση Βλασίδη και Ευάγγελου Κωφού αποτελεί την πιο 
πρόσφατη, ολοκληρωμένη και ισορροπημένη παρουσίαση της βουλγαρογιουγκοσλαβικής 
διαμάχης στο Μακεδονικό Ζήτημα.

Από την επίσημη παρουσίαση του Ημερολογίου του Κίρστε Μισίρκωφ στα Σκόπια.
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να παρατηρηθούν τα εξής: Η βουλγαρική πολιτική στο Μακεδονικό 
Ζήτημα επηρεαζόταν πάντοτε από την πορεία των σχέσεων Μό-
σχας-Βελιγραδίου. Η συνειδητή υποταγή της βουλγαρικής κομμου-
νιστικής ηγεσίας στα κελεύσματα της Σοβιετικής Ένωσης οδήγησε 
στην αναγνώριση από τη Σόφια της ύπαρξης «μακεδονικού έθνους» 
το καλοκαίρι του 1946 και του δικαιώματος «μακεδονοποίησης» του 
σλαβικού πληθυσμού της Μακεδονίας του Πιρίν. Ταυτόχρονα στη 
ΛΔΜ η διαδικασία αποβουλγαροποίησης συνεχιζόταν με αμείωτη 
ένταση. Η πολιτική του ΒΚΚ άλλαξε άρδην έναν χρόνο αργότερα, 
μετά τη ρήξη στις σχέσεις της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκο-
σλαβίας και την αποπομπή του Τίτο από την Κομινφόρμ. Όλες οι 
προγενέστερες αποφάσεις του ΒΚΚ χαρακτηρίσθηκαν λανθασμένες 
και ακυρώθηκαν. 

Οι παρατηρήσεις του Σφέτα είναι εν πολλοίς «αιρετικές», αφού 
κλονίζουν μερικώς τον ισχυρισμό περί του ενιαίου και αμετάβλητου 
βουλγαρικού δόγματος στο Μακεδονικό Ζήτημα. Αντίθετα, η ανά-
λυσή του αποκαλύπτει πως η βασική και αταλάντευτη βουλγαρική 
γραμμή, η οποία διαμορφώθηκε κυρίως τις δεκαετίες του 1950 και 
του 1960, υπήρξε η υπονόμευση της ιστορικότητας του «μακεδονικού 
έθνους» και η επιθυμία διασφάλισης του απαραβίαστου των συνόρων 
της Βουλγαρίας, με την αντιμετώπιση κυρίως των εξελίξεων στη Μα-
κεδονία του Πιρίν. Για τη βουλγαρική πολιτική ηγεσία προτεραιότητα 
στάθηκε η ανάδειξη της βουλγαρικής συνείδησης του σλαβόφωνου 
πληθυσμού που διαβιούσε στα εδάφη της και η «απομακεδονοποίη-
σή» του. Επρόκειτο κατά βάση για μια αμυντική τακτική της Σόφιας, 
η οποία κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του Ψυχρού Πολέμου φαίνεται 
πως είχε συνειδητοποιήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Γιουγκο-
σλαβίας στο χώρο των κομμουνιστικών δυνάμεων της Βαλκανικής, 
ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των σοβιετογιουγκοσλαβικών σχέ-
σεων. Ως εκ τούτου, η Σόφια αποδέχθηκε τη διαδικασία σχηματισμού 
«μακεδονικής» ταυτότητας εντός της ΛΔΜ μετά το 1945.

Ερωτήματα, όπως, γιατί η ηγεσία της ΛΔΜ δεν φρόντισε να αξιο-
ποιήσει την βουλγαρική «παραχώρηση» αποδοχής της ύπαρξης 
«μακεδονικής» συνείδησης εντός των ορίων της ΛΔΜ και επέμεινε 
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σε μια μαξιμαλιστική πολιτική διεκδίκησης ως «μακεδονικού» και 
του σλαβικού πληθυσμού της βουλγαρικής Μακεδονίας μπορεί να 
ερμηνεύονται ως ένδειξη αλαζονείας της σλαβομακεδονικής ηγεσί-
ας, οφείλονται όμως μάλλον στην εμπέδωση στα Σκόπια, κατά τις 
δεκαετίες του 1950 και του 1960, της αρχής περί του ενιαίου και αδι-
αίρετου χώρου της Μακεδονίας, τουλάχιστον ως πολιτισμικής ενό-
τητας, γεγονός που καθιστούσε ουσιαστικά αδιανόητη οποιαδήποτε 
απομάκρυνση από την αρχή της λειτουργίας της γιουγκοσλαβικής 
Μακεδονίας ως Πεδεμοντίου με σκοπό την ένωση και των υπολοίπων 
τμημάτων της. 

Η σημερινή θέση της ελληνικής πολιτικής εμφανίζει πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά με την αντίστοιχη βουλγαρική, που υιοθετήθηκε 
τη δεκαετία του 1960. Τα περισσότερα ελληνικά πολιτικά κόμματα 
αλλά και η σχετική ελληνική ιστοριογραφία δείχνουν να αποδέχο-
νται τη διαμόρφωση «σλαβομακεδονικής» εθνικής συνείδησης στη 
ΛΔΜ μετά το 1945. Οι ιστορικές καταβολές του «σλαβομακεδονικού 
έθνους» τοποθετούνται εντός του 20ού αιώνα, αφού όλες οι προηγού-
μενες σποραδικές εκφράσεις της δεν ανταποκρίνονται στα διεθνώς 
αποδεκτά κριτήρια εθνογένεσης, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη 
συμπαγούς άρχουσας ιδεολογικής ομάδας και η καλλιέργεια κοινού 
ιστορικού μύθου. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ερμηνεύεται και η κριτική 
που ασκούν οι Έλληνες ιστορικοί στη διαδικασία της οικοδόμησης 
του σλαβομακεδονικού εθνικού μύθου. μια κριτική που δεν στοχεύει 
φυσικά στην άρνηση της σλαβομακεδονικής ταυτότητας ούτε στα 
δικαιώματα προβολής της επί του σλαβικού ιστορικού παρελθόντος 
της μείζονος Μακεδονίας, αλλά στην οικειοποίηση του ιστορικού πα-
ρελθόντος της αρχαίας Μακεδονίας, όπου είναι προφανής η απουσία 
οποιασδήποτε πολιτισμικής νομιμοποίησής της. Η σύγχρονη ελληνι-
κή αντίδραση επικεντρώνεται επίσης και στην τακτική μονοπώλησης 
ο,τιδήποτε μακεδονικού από την ΠΓΔΜ. 

Η εργασία του Σφέτα εστιάζει στην κλασική συνιστώσα του Μα-
κεδονικού Ζητήματος, εκείνη που σχετίζεται με ζητήματα ταυτό-
τητας κα οριοθέτησης της σλαβικής πολιτιστικής κληρονομιάς της 
περιοχής. Την ίδια περίοδο (1950-1960) όμως, στα Σκόπια κατά κύριο 
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λόγο αλλά και στο Βελιγράδι δευτερευόντως, τέθηκαν οι βάσεις της 
επέκτασης της διαμάχης, τόσο σε πολιτικό όσο και σε πολιτιστικό 
επίπεδο, με την ανάδειξη στοιχείων που τροφοδότησαν μια ελληνο-
γιουγκοσλαβική αντιπαράθεση. 

Πτυχές της διαμάχης αυτής αναλύει στο δικό του κείμενο ο Κων-
σταντίνος Κατσάνος. Τη δραματική επιδείνωση των διπλωματικών 
σχέσεων ανάμεσα στην Αθήνα και το Βελιγράδι λόγω του ελληνικού 
Εμφυλίου Πολέμου, ακολούθησε η σταδιακή αποκατάστασή τους 
στις αρχές της δεκαετίας του 1950.  Ωστόσο, νέα ζητήματα είχαν 
προκύψει και τροφοδοτούσαν με ένταση τις διμερείς σχέσεις. 

Το πρώτο ζήτημα είχε σχέση με την ύπαρξη ή όχι «μακεδονικής» 
μειονότητας στην Ελλάδα. Οι Γιουγκοσλάβοι ποτέ δεν έκρυβαν το αυ-
ξημένο ενδιαφέρον τους για την τύχη της, ωστόσο φαίνεται πως δεν 
το έθεταν ως όρο για την εξομάλυνση των ελληνογιουγκοσλαβικών 
σχέσεων. Επίσης, είχαν φροντίσει να διευκρινίσουν πως η επίκληση 
του επιχειρήματος για τη μειονότητα δεν υπέκρυπτε αξίωση για αλ-
λαγή των συνόρων. Σε αντιδιαστολή με την επίσημη τοποθέτηση της 
ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, αρκετά έγγραφα αποκαλύπτουν πως 
για τις πολιτικές αρχές της ΛΔΜ το απαραβίαστο των ελληνογιου-
γκοσλαβικών συνόρων δεν ήταν θέσφατο. Αντίθετα, το συμφέρον της 
«μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα, όπως πίστευαν αρκετοί 
Σλαβομακεδόνες αξιωματούχοι, επέτρεπε κάθε σχετική σκέψη. Από 
την άλλη πλευρά, η ελληνική Κυβέρνηση αρνούνταν κατηγορηματι-
κά οποιαδήποτε συζήτηση περί μειονότητας. Τη δεκαετία του 1950, 
εξάλλου, είχε εδραιωθεί στο Βελιγράδι η πεποίθηση πως η Αθήνα 
επεδίωκε τη μετανάστευση της «μακεδονικής» μειονότητας από την 
ελληνική επικράτεια. Υποστηριζόταν επίσης πως τη γιουγκοσλαβική 
θεώρηση περί μειονότητας διαμόρφωναν κυρίως οι πιέσεις που δε-
χόταν το Βελιγράδι από τη ΛΔΜ. Πάντως το Βελιγράδι είχε ασκήσει 
κριτική στον ισχυρισμό που διατυπωνόταν από τα Σκόπια πως η 
«μακεδονική» μειονότητα στην Ελλάδα προσέγγιζε τα 200.000 άτομα.  
θεωρούσε τον αριθμό αυτό υπερβολικό, καθώς δεν πίστευε πως η εν 
λόγω «μειονότητα» ξεπερνούσε τα 100.000 άτομα. Ο χειρισμός του 
ζητήματος της «μακεδονικής» μειονότητας αποτυπώνει ανάγλυφα 
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και τη διαφωνία ως προς τον χειρισμό του θέματος ανάμεσα στο 
Βελιγράδι και τα Σκόπια. Η ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, μάλιστα, 
κατηγορούσε την κυβέρνηση της ΛΔΜ πως ήταν υπεύθυνη για την 
εχθρική στάση που επεδείκνυε η Ελλάδα, αφού αισθανόταν απειλή 
στα βόρεια σύνορά της.

Το δεύτερο ζήτημα που ταλάνισε τις διμερείς σχέσεις, σχετίζονταν 
με τον επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων που είχαν κατα-
φύγει στη Γιουγκοσλαβία σε έξι συνολικά προσφυγικά ρεύματα, τη 
χρονική περίοδο 1941-49. Αντιθέτως προς τα έως σήμερα γνωστά, 
η ανάλυση του Κατσάνου αποκαλύπτει πως η κοινότητα των προ-
σφύγων δεν υπήρξε ενιαία και συμπαγής. Μάλιστα, ιδιαίτερα τα 
πρώτα χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων εξέφρασε την 
επιθυμία του να επαναπατριστεί στην Ελλάδα. Ωστόσο, παρακάμ-
πτοντας τις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων νομικών υπηρεσιών της 
Γιουγκοσλαβίας, η κυβέρνηση της ΛΔΜ επιχείρησε να παρεμποδίσει 
την παλιννόστησή τους στην ελληνική επικράτεια, προφανώς γιατί 
μια τέτοια κίνηση θα αποκάλυπτε τα αδιέξοδα της τακτικής της περί 
του ενιαίου μακεδονικού χώρου. Όταν μερικά χρόνια αργότερα το 
Βελιγράδι αποφάσισε τελικά να αντιμετωπίσει ευνοϊκά το ζήτημα, 
συνάντησε την αντίδραση της Αθήνας, η οποία προφανώς θεώρησε 
ότι η διαδικασία «μακεδονοποίησης» των προσφύγων είχε προχωρή-
σει σε τέτοιο βαθμό, που ενδεχόμενη επιστροφή τους θα εισήγε ένα 
πρόβλημα που η χώρα είχε κάθε λόγο να μην επιθυμεί. 

Στενά συνυφασμένο με το ζήτημα του επαναπατρισμού των 
προσφύγων είναι και το ζήτημα των περιουσιών όσων εγκατέλειψαν 
την Ελλάδα τη δεκαετία του 1940. Παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα 
ακόμη και σήμερα, παρατηρεί ο Κατσάνος, καταφαίνεται πως η 
συγκεκριμένη παράμετρος είναι πολύ πιο πολύπλοκη από όσο έχει 
παρουσιασθεί. Το 1953 το Νομικό Συμβούλιο του γιουγκοσλαβικού 
Υπουργείου Εξωτερικών γνωμοδότησε αρνητικά στην ανακίνηση 
θέματος περιουσιών, θεωρώντας πως η Ελλάδα είχε νομικό δίκαιο 
να προβεί στην απαλλοτρίωση των περιουσιών των φυγόντων. Για 
τον λόγο αυτό, το Βελιγράδι εισηγήθηκε το χειρισμό του ζητήματος 
σε αυστηρά πολιτικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, καθ’ όλο το διάστημα 



Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία

21

1950-1967 ήταν η γιουγκοσλαβική πλευρά εκείνη, η οποία προσπα-
θούσε να μπλοκάρει το ζήτημα και όχι η ελληνική. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις οριοθετούν τα νέα δεδομένα στο 
Μακεδονικό Ζήτημα, όπως αυτά πηγάζουν από τα γιουγκοσλαβικά 
και τα βουλγαρικά αρχεία για τις δεκαετίες του 1950 και του 1960.  
Διαλύουν αρκετούς από τους μύθους που εξακολουθούν να συντη-
ρούνται έως τις μέρες μας, φωτίζουν καίρια σκοτεινά σημεία, ενώ 
ερμηνεύουν με γνώμονα το παρελθόν ορισμένες από τις τρέχουσες 
εξελίξεις. Συνοπτικά, οι βασικές συνιστώσες είναι: (α) η εμπέδωση 
και η καλλιέργεια, με πρωτοβουλία της ΛΔΜ, του ενιαίου πολιτιστι-
κού χώρου της μείζονος Μακεδονίας, με αιχμή τη διεκδίκηση «μακε-
δονικής» μειονότητας στις γειτονικές χώρες και με υπαρκτές κατά 
καιρούς εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον της Ελλάδας, (β) η βαθμιαία 
μετατροπή της βουλγαρικής πολιτικής σε καθαρά αμυντική, (γ) η 
επιλογή της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στο Βελιγράδι να αναγάγει 
το ζήτημα σε αμιγώς πολιτικό, σε μια απόπειρα να εξισορροπήσει 
ανάμεσα στις πιέσεις που δεχόταν από τα Σκόπια και στην έντονη 
αντίδραση που εκπορεύονταν από την Αθήνα και τους συμμάχους 
της και (δ) η σταθερή ελληνική πολιτική εναντίωσης σε οποιαδήποτε 
συζήτηση περί «μακεδονικής» μειονότητας στα εδάφη της αλλά και 
η πεποίθησή της πως η βελτίωση των σχέσεων με το Βελιγράδι θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί και ερήμην του αλυτρωτισμού των 
Σκοπίων.  

Συναφή ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης συνιστούν 
η διαδικασία και οι μηχανισμοί σχηματισμού «μακεδονικής» ταυτό-
τητας στο έδαφος της ΛΔΜ και ιδιαίτερα στο χώρο των προσφύγων 
από την Ελλάδα, η καταγραφή τυχόν ελληνοβουλγαρικής διαβούλευ-
σης για το συγκεκριμένο θέμα καθώς και η αποτύπωση της πορείας 
απόκτησης είτε δημιουργίας ερεισμάτων στο εξωτερικό.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν επιστημονικού προγράμ-
ματος συλλογής και επεξεργασίας αρχειακού υλικού για το Μα-
κεδονικό Ζήτημα της περιόδου 1950-1967 από τα κρατικά αρχεία 
πολλών εμπλεκομένων κρατών. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος ερευνών της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και 
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υλοποιήθηκε από ειδικούς ερευνητές με επιτόπια έρευνα, σε αγαστή 
συνεργασία με πολλά ξένα κρατικά αρχεία. Θα ακολουθήσουν και 
άλλες σχετικές εκδόσεις, σε μια προσπάθεια να φωτιστούν αρκετές 
πτυχές του Μακεδονικού Ζητήματος κατά τη μεταπολεμική εποχή. 
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανής ο κυρίαρχος πολιτικός 
χαρακτήρας του όλου ζητήματος. Αυτό δεν απαξιώνει, βεβαίως, ούτε 
και υποτιμά την έκφανσή του ως μηχανισμού μορφοποίησης και 
αντιπαράθεσης ταυτοτήτων αλλά οριοθετεί το πλαίσιο, εντός του 
οποίου τέτοιες ταυτότητες επιλέγονται κάθε φορά να καλλιεργηθούν 
ή να ατονήσουν και να εγκαταλειφθούν. 

Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος2 - Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης�
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Κωνσταντίνος Κατσάνος4

Το Μακεδονικό Ζήτημα (1950-1967): 
Η γιουγκοσλαβική οπτική 

Το ζήτημα των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων κατά τη χρο-
νική περίοδο που μεσολάβησε από την εξομάλυνσή τους, στα τέλη 
της δεκαετίας του 1950, μέχρι την κρίση του 1960-62, αποτελεί ένα 
από τα λιγότερο μελετημένα θέματα της περιόδου. Οι μελέτες που 
εκπονήθηκαν μέχρι τώρα, επικεντρώθηκαν στα γεγονότα που δια-
δραματίσθηκαν το 1950 και τη διετία 1960-62, καθώς το αρχειακό 
υλικό για το χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει παρέμεινε 
απρόσιτο για τους ερευνητές.5 

Σε πρόσφατη έρευνα στα γιουγκοσλαβικά αρχεία εντοπίστηκε 
σειρά στοιχείων, τα οποία φωτίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διπλω-
ματική διελκυστίνδα που έλαβε χώρα τη συγκεκριμένη δεκαετία 
μεταξύ της ελληνικής και της γιουγκοσλαβικής διπλωματίας. Οι 
αρχειακές μαρτυρίες καταδεικνύουν πως η Γιουγκοσλαβία συνέχισε 
να παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον τις εξελίξεις επί του ελλη-
νικού εδάφους αναφορικά με το Μακεδονικό Ζήτημα και ουδέποτε 
παραιτήθηκε από την προσπάθειά της να κηδεμονεύσει τους σλα-

� Ο Κωνσταντίνος Κατσάνος είναι ιστορικός.
� Για την εξομάλυνση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, βλ. Yannis D. Stefanidis, “The 

United States, Great Britain and the Greek-Yugoslav rapprochement, 1949-1950”, Balkan Studies, 
27/2 (1986), σσ. 315-343 και Σπυρίδων Σφέτας, «Η εξομάλυνση των ελληνο-γιουγκοσλαβι-
κών σχέσεων (1950/51)», Βαλκανικά Σύμμεικτα, 12-13 (2001-2), σσ. 191-207. Για τις σχέσεις 
Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας στα τέλη της δεκαετίας του 1950, βλ. Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, 
«Άνευ όρων προσφοράν φιλίας»: Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις, 1955-1959», υπό έκ-
δοση στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2007. Για την κρίση του 1960, βλ. Σπυρίδων 
Σφέτας, Στη σκιά του Μακεδονικού. Η κρίση Αθήνας-Βελιγραδίου στη δεκαετία του 1960, 
Θεσσαλονίκη 2007, Σωτήρης Βαλντέν, Ελλάδα – Γιουγκοσλαβία. Γέννηση και εξέλιξη μιας 
κρίσης, Αθήνα 1991, σσ. 12-17 και Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, «Επώδυνη γειτονία, Οι ελληνο-
γιουγκοσλαβικές σχέσεις στη σκιά του Μακεδονικού Ζητήματος (1960-1962)», Άλκης 
Ρήγος, Σεραφείμ Σεφεριάδης και Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η «σύντομη» δεκαετία 
του ’60. Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές 
διεργασίες, Αθήνα 2008, σσ. 267-284.
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βόφωνους πληθυσμούς που είχαν παραμείνει στην Ελλάδα μετά τα 
«δίσεκτα» χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου. Από την 
άλλη πλευρά, οι ελληνικές διπλωματικές αρχές όχι μόνο γνώριζαν 
την αλυτρωτική προπαγάνδα που εκπορεύονταν από την τότε ΛΔΜ, 
αλλά και προέβαιναν συστηματικά σε παραστάσεις διαμαρτυρίας 
προς την κυβέρνηση του Βελιγραδίου. Το Μακεδονικό Ζήτημα συνέ-
χισε να υπονομεύει τις σχέσεις των δύο χωρών και οι εξελίξεις στη 
διάρκεια της συγκεκριμένης δεκαετίας προετοίμασαν ουσιαστικά το 
έδαφος για την διπλωματική κρίση του 1960-62. 

Η παρούσα εργασία δεν φιλοδοξεί να καλύψει το βιβλιογραφικό 
κενό,6 αλλά να παρουσιάσει διάφορες πτυχές των ελληνογιουγκο-
σλαβικών σχέσεων της περιόδου με επίκεντρο το Μακεδονικό Ζήτημα. 
Μέσα από μεταφρασμένα αποσπάσματα εγγράφων από το Διπλω-
ματικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Σερβίας, του Αρχείου 
Σερβίας και Μαυροβουνίου στο Βελιγράδι καθώς και από το Αρχείο 
του Τίτο στην ίδια πόλη,7 θα θιγούν τέσσερα συνολικά θέματα: Αρχικά 
θα γίνει αναφορά στο ζήτημα της επαναπροσέγγισης της Ελλάδας και 
της Γιουγκοσλαβίας στη διάρκεια του 1950 καθώς και του επαναπα-
τρισμού των προσφύγων που είχαν καταφύγει στην γιουγκοσλαβική 
επικράτεια κατά τη διάρκεια της Κατοχής και του ελληνικού Εμφυλίου 
Πολέμου αλλά και εκείνων, οι οποίοι από τις ανατολικοευρωπαϊκές 
χώρες μετοίκησαν στη ΛΔΜ στα μέσα της δεκαετίας του 1950 και του 
1960. Επιπλέον, θα θιγεί το ζήτημα της «μακεδονικής» μειονότητας 
στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, όπως το έθετε η Γιουγκοσλαβία. Τέλος, 
θα επιχειρηθεί μία ανίχνευση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνο-
νταν το Βελιγράδι και τα Σκόπια τα προαναφερόμενα ζητήματα. 

� Η παρούσα εργασία συντάχθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιεί ο υπογρά-
φων για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης, με θέμα τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις και το Μακεδονικό Ζήτημα στην 
μεταπολεμική εποχή.

� Πρόκειται για τα ακόλουθα αρχεία: Diplomatski Arhiv Ministarstva Spoljnih Poslova Srbije 
– Politički Arhiv [Διπλωματικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών Σερβίας-Πολιτικό Αρχείο, 
στη συνέχεια DAMSPS, PA], Arhiv Centalnog Komiteta Saveza Komunista Jugoslavije στο 
Arhiv Srbije i Crne Gore [Αρχείο Σερβίας και Μαυροβουνίου, στη συνέχεια ASCG] και Arhiv 
Josipa Broza Tita [Αρχείο Γιόσιπ Μπροζ Τίτο, στη συνέχεια AJBT].
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Η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων

Είναι γνωστό ότι η διαδικασία προσέγγισης της Ελλάδας και της 
Γιουγκοσλαβίας άρχισε με την αυγή του 1950 και ολοκληρώθηκε στα 
τέλη του ίδιου έτους με την τοποθέτηση πρεσβευτών στο Βελιγράδι 
και την Αθήνα, αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσε-
ων, αναπόφευκτα ανέκυψε το Μακεδονικό Ζήτημα: Η γιουγκοσλαβι-
κή πλευρά επιχείρησε εξ αρχής να θέσει ως προϋπόθεση για την εξο-
μάλυνση των διμερών σχέσεων την αναγνώριση της «μακεδονικής 
μειονότητας» στην Ελλάδα και τη χορήγηση σε αυτήν μειονοτικών 
δικαιωμάτων. Αντίθετα, η ελληνική ηγεσία προσπάθησε να εκμαιεύ-
σει δήλωση της κυβέρνησης του Βελιγραδίου ότι «δεν πρόκειται στο 
μέλλον να ανακινήσει το ζήτημα του καθεστώτος της μακεδονικής 
μειονότητας» στο έδαφός της.8 

Τους πρώτους μήνες του 1950, η διαδικασία της εξομάλυνσης 
των διπλωματικών σχέσεων συνδέθηκε από τους Γιουγκοσλάβους 
με την κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα. Μετά τον σχηματισμό 
της κυβέρνησης Πλαστήρα, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν από κοινού 
στις 9 Μαΐου την απόφασή τους να προχωρήσουν στην ταυτόχρονη 
αναβάθμιση των επικεφαλής των πρεσβειών τους στην Αθήνα και 
το Βελιγράδι.9 Ωστόσο, η ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των 
δύο κρατών έμελλε τελικά να πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες 
αργότερα, καθώς το Μακεδονικό Ζήτημα απείλησε να τορπιλίσει 
το όλο εγχείρημα. Συγκεκριμένα, στις 16 Μαΐου του ίδιου έτους ο 
Γιουγκοσλάβος Αντιπρόεδρος Έντουαρντ Καρντέλι, σε ενημέρωση 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του γιουγκοσλαβικού Κοι-
νοβουλίου σχετικά με τη βελτίωση των ελληνογιουγκοσλαβικών 
σχέσεων, υπερασπίσθηκε τις κινήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί 
προς την κατεύθυνση αυτή και αναφέρθηκε εκτενώς στα οφέλη 
που θα προέκυπταν τόσο για τις δύο χώρες όσο και για την περιοχή, 
γενικότερα. Τόνισε ότι τα βήματα που έγιναν, σε καμία περίπτωση 

� Stefanidis, “The United States”, σσ. 315-343 και Σφέτας, «Η εξομάλυνση», σσ. 191-207.
� Kofos, Nationalism and Communism in Macedonia, New York 1993 (επανατύπωση), σ. 205. 
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δεν εξάντλησαν τα θέματα που έπρεπε να επιλυθούν μεταξύ των 
δύο χωρών και συμπλήρωσε:

Υπάρχουν αναμφίβολα και άλλα ζητήματα, τα οποία προκαλούν 
μεγάλη ανησυχία στην κοινή μας γνώμη. Για παράδειγμα, 
ένα τέτοιο είναι το ζήτημα του καθεστώτος της μακεδονικής 
μειονότητας στην Ελλάδα. Με τα ληφθέντα, ωστόσο, μέτρα 
έγινε αναμφίβολα ένα βήμα, το οποίο διευκολύνει την τακτική 
επαφή μεταξύ των δύο χωρών στην περαιτέρω εξομάλυνση 
των σχέσεων.10

Οι δηλώσεις του Καρντέλι προκάλεσαν την αντίδραση της ελ-
ληνικής πλευράς. Στις 27 Μαΐου 1950 ο Έλληνας επιτετραμμένος 
συναντήθηκε με τον βοηθό Υπουργό Εξωτερικών της Γιουγκοσλα-
βίας, Βεϊβόντα. Σύμφωνα με το πρακτικό της συνάντησης, ο Καλού-
τσης έθεσε αρχικά το ζήτημα του επαναπατρισμού των Ελλήνων 
αιχμαλώτων στρατιωτών και των παιδιών του «παιδομαζώματος», 
χαρακτηρίζοντάς τα ως θέματα «υψίστης προτεραιότητας» για την 
ελληνική Κυβέρνηση. Συνέχισε λέγοντας ότι με εντολή της κυβέρ-
νησής του θα αναφερθεί σε ένα ακόμη θέμα, πολύ πιο ευαίσθητο 
από το πρώτο. Πρόκειται για το ζήτημα της λεγόμενης «μακεδονι-
κής μειονότητας» στην Ελλάδα και τις τοποθετήσεις του Υπουργού 
Καρντέλι επ’ αυτού ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων 
του γιουγκοσλαβικού Κοινοβουλίου. Ο ίδιος ανέφερε ότι η ελληνική 
Κυβέρνηση εξεπλάγη από την ανακίνηση του συγκεκριμένου ζητή-
ματος και μάλιστα στην αρχή της διαδικασίας ομαλοποίησης των 
διμερών σχέσεων καθώς και από τη δήλωση του Υπουργού Καρντέλι 
ότι από την επίλυση του θέματος αυτού εξαρτάται η πλήρης εξομά-
λυνση των διπλωματικών σχέσεων. Η ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί 
ότι δεν υφίσταται μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα και ως εκ 
τούτου, το λεγόμενο «μειονοτικό μακεδονικό ζήτημα» είναι για την 
ελληνική πλευρά ανύπαρκτο. Η ίδια δεν επιθυμεί να προσέλθει σε 

10 DAMSPS, PA, έτος 1950, fascikla 30, dosije 10, signatura 411099/20 Μαΐου 1950. 
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συζήτηση για το ανωτέρω ζήτημα. Για τον λόγο αυτό, η επίκλησή 
του συνιστά, κατά την άποψη της ελληνικής Κυβέρνησης, ανάμειξη 
στα εσωτερικά της χώρας.11 Στο πρακτικό της συνάντησης ο Βεϊβό-
ντα παρατήρησε ότι «ο Καλούτσης ούτε μία φορά δεν αναφέρθηκε 
στη μακεδονική μειονότητα και χαρακτήριζε “λεγόμενο ζήτημα” ή 
“λεγόμενη μειονότητα” το ζήτημα του καθεστώτος της». 

Στην απάντησή του ο Γιουγκοσλάβος διπλωμάτης δεν αρνήθηκε 
ότι η κυβέρνησή του ανακίνησε το μειονοτικό ζήτημα. Το γεγονός 
όμως ότι το θέμα αυτό τέθηκε στην αρχή της διαδικασίας βελτίω-
σης των σχέσεων των δύο χωρών καταδείκνυε, κατά τον ίδιο, την 
ειλικρίνεια με την οποία προσήλθε η γιουγκοσλαβική πλευρά στον 
διάλογο. Κατέστησε σαφές ότι «ουδέποτε η γιουγκοσλαβική πλευρά 
έθεσε την επίλυση του ζητήματος της μακεδονικής μειονότητας ως 
όρο για την εξομάλυνση των σχέσεων». Ωστόσο, δεν περιορίσθηκε 
σ’ αυτές τις γενικές επισημάνσεις αλλά ανέπτυξε τον τρόπο, με τον 
οποίο η κυβέρνησή του προσελάμβανε το μειονοτικό ζήτημα. Κατά 
την άποψή του, 

σημειώθηκαν διώξεις Μακεδόνων, οι οποίοι διώκονταν μόνο 
και μόνο επειδή ήταν Μακεδόνες, μόνο και μόνο επειδή 
ασκείτο πολιτική απεθνικοποίησης της συγκεκριμένης αυτής 
μειονότητας. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι το πραγματικό 
εμπόδιο στην περαιτέρω προσέγγιση και εξομάλυνση των 
σχέσεών μας αποτελεί όχι το αίτημα βελτίωσης της θέσης 
της μειονότητας αυτής, αλλά η «θεωρία» περί μη ύπαρξης 
μακεδονικής μειονότητας, καθώς η πρακτική εφαρμογή της 
«θεωρίας» αυτής θα σήμαινε τη συνέχιση της παλιάς πολιτικής, 
της πολιτικής απεθνικοποίησης της μακεδονικής μειονότητας 
στην Ελλάδα και η οποία θα αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για 
την ίδια την ύπαρξή της ως εθνική  μειονότητα.12

11 DAMSPS, PA, έτος 1950, fascikla 30, dosije 29, signatura 424016/26 Μαΐου 1950, όπου το πρα-
κτικό συνάντησης. Για το ίδιο θέμα βλ. και AJBT/APR, I-3-b/280.

12 DAMSPS, PA, έτος 1950, fascikla 30, dosije 29, signatura 424016/26 Μαΐου 1950.
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Ενημερώνοντας την γιουγκοσλαβική πρεσβεία στην Αθήνα για 
το περιεχόμενο του διαβήματος του Καλούτση, ο Υφυπουργός Εξω-
τερικών Ματές συνόψισε τη γιουγκοσλαβική θέση: 

Επισείουμε την προσοχή στο ζήτημα της ομαλοποίησης των 
σχέσεων με την Ελλάδα και, σχετικά μ’ αυτό, το ζήτημα των 
Αιγαιατών Μακεδόνων. Δεν θέσαμε ως όρο για την ομαλοποίηση 
των σχέσεων την επίλυση του ζητήματος του καθεστώτος των 
Μακεδόνων στην Ελλάδα. Αντίθετα, η ελληνική Κυβέρνηση 
έθεσε ως όρο για την ομαλοποίηση να αποδεχθούμε τη θέση 
της, ότι δηλαδή το ζήτημα αυτό δεν υφίσταται, κάτι που δεν 
είναι αποδεκτό. Συνεπώς, η ελληνική Κυβέρνηση θέτει όρους 
και όχι εμείς. Είναι φανερό ότι η θετική έκβαση της θέσης 
της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα θα συνέβαλε στην 
περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών μας σε σχέση με την ίδια την 
ομαλοποίησή τους.13

Η αντιπαράθεση της Αθήνας και του Βελιγραδίου για το μειονο-
τικό ζήτημα συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σε 
κάθε πάντως περίπτωση, το γιουγκοσλαβικό Υπουργείο Εξωτερικών 
θεωρούσε ότι η στάση της ελληνικής Κυβέρνησης είχε ως στόχο 
να εκμαιεύσει δήλωση της κυβέρνησης του Βελιγραδίου ότι «δεν 
πρόκειται στο μέλλον να ανακινήσει το ζήτημα του καθεστώτος 
της μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα.14 Για τον λόγο αυτό, 
επεσήμανε προς κάθε κατεύθυνση ότι ενδιαφέρεται για την εξομά-
λυνση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, όπως επίσης και για 
την επίλυση του μειονοτικού ζητήματος, χωρίς ωστόσο να θεωρεί τη 
διευθέτησή του ως προϋπόθεση για την ομαλοποίηση των διπλωμα-
τικών σχέσεων Αθηνών-Βελιγραδίου. Σύμφωνα με την τοποθέτηση 
του Υπουργείου Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας, ενδεχόμενη αδια-
φορία της χώρας για τη «μακεδονική μειονότητα» στην Ελλάδα 

13 DAMSPS, PA, έτος 1950, fascikla 30, dosije 10, signatura 413076/29 Ιουνίου 1950.
14 DAMSPS, PA, έτος 1950, fascikla 30, dosije 10, signatura 414924/27 Ιουλίου 1950.



Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία

2�

άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο κάποια άλλη χώρα, στην προκειμένη 
περίπτωση η Βουλγαρία, να εμφανιστεί ως υπερασπιστής της.15 Στο 
πλαίσιο αυτό, δεν φαινόταν διατεθειμένη να υπαναχωρήσει από τις 
αρχικές της θέσεις. Έτσι, το καλοκαίρι του 1950 ο Καρντέλι ενημέρωσε 
τον Τίτο ότι η εξομάλυνση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων 
εξελισσόταν με αργό ρυθμό.16

Η άρση του αδιεξόδου διευκολύνθηκε τελικά από έναν απροσ-
δόκητο εξωγενή παράγοντα. Η εισβολή, στα τέλη Ιουνίου του ίδιου 
έτους, της Βόρειας στη Νότια Κορέα κατέδειξε το ενδεχόμενο διάνοι-
ξης νέου μετώπου στη Βαλκανική Χερσόνησο. Δυτικοί διπλωμάτες 
δεν απέκλειαν την πιθανότητα συγκέντρωσης στρατευμάτων στη 
Βουλγαρία και εισβολής τους στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία. Η 
ανάγκη προστασίας της Γιουγκοσλαβίας από τις δυτικές χώρες 
επανέφερε στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων το ζήτημα της βελτί-
ωσης των σχέσεών της με την Ελλάδα, προκειμένου να οργανωθεί 
αποτελεσματικά η δυτική βοήθεια προς τον Τίτο σε περίπτωση που 
δεχόταν επίθεση από τη Σοβιετική Ένωση και τους συμμάχους της 
στην περιοχή.17 

Η βρετανική διπλωματία ανέλαβε διερευνητική αποστολή στο 
Βελιγράδι και την Αθήνα. Ο Άγγλος Υφυπουργός των Εξωτερικών 
Έρνεστ Ντέιβς επισκέφθηκε αρχικά την ελληνική πρωτεύουσα και 
συναντήθηκε διαδοχικά με τον Πρωθυπουργό Πλαστήρα και τον μό-
νιμο Υφυπουργό Εξωτερικών  Πολίτη. Οι συνομιλητές του Βρετανού 
υφυπουργού επανέλαβαν τις θέσεις της Ελλάδας στο ζήτημα της επι-
στροφής των παιδιών και της ύπαρξης «μακεδονικής μειονότητας». 
Πρότειναν επίσης να διατυπωθούν δηλώσεις περί μη ανάμειξης της 
μιας πλευράς στην εσωτερική δικαιοδοσία του άλλου κράτους, σε μια 
προσπάθεια να δεσμεύσουν τη Γιουγκοσλαβία ότι δεν θα θέσει στο 
μέλλον ζήτημα «μακεδονικής μειονότητας».18 

15 Σφέτας, «Η εξομάλυνση», σσ. 197-8, Stefanidis, “The United States”, σσ. 35-7.
16 AJBT, MKJ, I-6/1.
17 Σφέτας, «Η εξομάλυνση», σσ. 200-201, Stefanidis, “The United States”, σ. 337.
1� Σφέτας, «Η εξομάλυνση», σ. 201, Лилјана Пановска-Тодор Чепреганов, Македонците во 

Југославенско-грчките односи, Документи 1950-1953, Σκόπια 2001, τομ. Β΄, σσ. 186-191.
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Ολοκληρώνοντας τις συναντήσεις του στην Αθήνα, ο Ντέιβς με-
τέβη εν συνεχεία στο Βελιγράδι. Της επίσκεψής του προηγήθηκαν 
δηλώσεις του Τίτο και του Καρντέλι, με τις οποίες εκφραζόταν η 
επιθυμία της Γιουγκοσλαβίας να προχωρήσει στην εξομάλυνση των 
σχέσεών της με την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ο Τίτο συμπλήρωσε ότι «το 
μακεδονικό ζήτημα δεν θα έπρεπε να αποτελέσει εμπόδιο στην εγκα-
θίδρυση καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας».19 Οι 
διευκρινίσεις της γιουγκοσλαβικής ηγεσίας κρίθηκαν ικανοποιητικές 
από τους Βρετανούς. Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης στο 
Βελιγράδι ο Ντέιβς υποστήριξε ότι οι θέσεις του Καρντέλι παρερμη-
νεύθηκαν στην Αθήνα και ότι η εξομάλυνση των διμερών σχέσεων 
είναι προς όφελος και των δύο πλευρών.20 

Ωστόσο, οι συνεχείς κυβερνητικές κρίσεις στην Ελλάδα οδήγη-
σαν στην περαιτέρω αναβολή της πλήρους αποκατάστασης των 
ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Εν όσω ο Ντέιβς βρισκόταν στο 
Βελιγράδι, η κυβέρνηση Πλαστήρα κατέρρευσε και αντικαταστάθηκε 
από την κυβέρνηση Βενιζέλου, ο οποίος ανέλαβε και το χαρτοφυλά-
κιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Μολονότι ο νέος πρωθυπουργός 
μοιραζόταν τις ίδιες αντιλήψεις με τις προγενέστερες κυβερνήσεις 
για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων με το Βελιγράδι, η κυβερνητική 
αστάθεια απέτρεψε οποιαδήποτε εκδήλωση πρωτοβουλίας. Αντ’ 
αυτής, η γιουγκοσλαβική πλευρά προχώρησε σε μία σειρά από δη-
λώσεις που επιδείνωσαν το ήδη βεβαρημένο κλίμα.21 Μεσούσης της 

1� Stefanidis, “The United States”, σ. 337.
20 Σφέτας, «Η εξομάλυνση», σ. 201. Σημειώνεται, πάντως, ότι σύμφωνα με τις γιουγκοσλα-

βικές πηγές, Balkanski pakt 1953-1954, Zbornik dokumenata iz Arhiva Vojnoistorijskog instituta, 
Arhiva Ministarstva spoljnih poslova i Arhiva Josipa Broza Tita (1952-1960) [Το Βαλκανικό Σύμφωνο, 
Συλλογή εγγράφων από το Αρχείο του Στρατιωτικο-ιστορικού Ινστιτούτου, το Αρχείο του 
Υπουργείου Εξωτερικών και το Αρχείο Γιόσιπ Μπροζ Τίτο (1952-1960)], Βελιγράδι 2005, σ. 9, 
ο Ντέιβς πρότεινε στον Καρντέλι να μεταφέρει στην Αθήνα «απόρρητη δήλωση» της γι-
ουγκοσλαβικής πλευράς ότι η τελευταία δεν θεωρεί το Μακεδονικό Ζήτημα εμπόδιο στην 
εξομάλυνση των διμερών σχέσεων. Η πρόταση Ντέιβς φαντάζει περίεργη τη στιγμή που 
είχε προηγηθεί δημόσια δήλωση του Τίτο με αντίστοιχο περιεχόμενο. 

21 Stefanidis, “The United States”, σ. 340. Βλ. ενδεικτικά τις δηλώσεις του Άλεξ Μπέμπλερ προς 
την Ένωση ανταποκριτών του ΟΗΕ, Ελληνικός Βορράς, 5 Σεπτεμβρίου 1950 και τις δηλώ-
σεις του Υπουργού Εμπορίου της ΛΔΜ, Ελληνικός Βορράς, 13 Οκτωβρίου 1950. Πρβλ. τις 
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κυβερνητικής αστάθειας στην Ελλάδα, οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν 
την αναμενόμενη ελληνική αντίδραση. Τον Οκτώβριο η γιουγκοσλα-
βική πρεσβεία στην Αθήνα αναμετέδωσε δηλώσεις του Βενιζέλου σε 
Αμερικανούς γερουσιαστές που επισκέπτονταν την Ελλάδα, με τις 
οποίες, σύμφωνα με την ερμηνεία του επιτετραμμένου Σέχοβιτς, η 
ελληνική Κυβέρνηση έθετε ως όρο για την εξομάλυνση των διμερών 
σχέσεων «την απεμπόληση [σ.σ. από γιουγκοσλαβικής πλευράς] 
οποιωνδήποτε αιτημάτων σχετικά με τη μακεδονική μειονότητα 
στην Ελλάδα». Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιουγκοσλάβος επιτετραμμένος 
έλαβε από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του την εντολή να 
υπογραμμίσει στους συνομιλητές του στην Αθήνα ότι «αυτή η άποψη 
της ελληνικής Κυβέρνησης καθιστά αδύνατη την εξομάλυνση των 
σχέσεων».22 

Στα τέλη Οκτωβρίου του 1950, ο Καλούτσης και ο Βεϊβόντα είχαν 
εκ νέου την ευκαιρία να διασταυρώσουν τα ξίφη τους για το Μακε-
δονικό Ζήτημα. Το θέμα έθιξε ο Γιουγκοσλάβος βοηθός υπουργός, 
θεωρώντας ότι ο ελληνικός τύπος θέτει ως προϋπόθεση για τη διευ-
θέτηση των διπλωματικών σχέσεων η Γιουγκοσλαβία να «αρνηθεί 
την ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα». Στην άποψη 
του Καλούτση ότι  «δεν υφίσταται μακεδονική μειονότητα στην Ελλά-
δα», ο Βεϊβόντα απάντησε ότι η γιουγκοσλαβική πλευρά «δεν έθεσε 
το ζήτημα της μειονότητας ως προϋπόθεση για την εξομάλυνση 
των σχέσεων, αλλά ως ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετασθεί και να 
επιλυθεί μεταξύ των δύο χωρών και ότι από την περαιτέρω εξέλιξη 
και εμβάθυνση των σχέσεων αυτών εξαρτάται και η επίλυση του 
προαναφερομένου ζητήματος». Ο Βεϊβόντα συμπλήρωσε ότι οι δύο 
πλευρές μπορούν τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία, εάν επιλυθεί 
το ζήτημα μέσω της υπογραφής σχετικής σύμβασης ή με μονόπλευ-
ρη κίνηση από την πλευρά της Ελλάδας ή με κάποιον άλλο τρόπο. 

βρετανικές παραινέσεις για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, Ελληνικός 
Βορράς, 29 Σεπτεμβρίου 1950 και τις δηλώσεις του Πολίτη πως κάτι τέτοιο προϋπέθετε ότι 
«η Γιουγκοσλαβία εγκατέλειπε διά ρητής δηλώσεως τις προθέσεις της περί δημιουργίας 
θέματος “Μακεδονίας του Αιγαίου”». Ελληνικός Βορράς, 30 Σεπτεμβρίου 1950.

22 DAMSPS, PA, έτος 1950, fascikla 30, dosije 10, signatura 420599/27 Οκτωβρίου 1950.
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«Εμείς» κατέληξε ο Βεϊβόντα, «δεν θέσαμε εδαφικά ζητήματα, ούτε 
ζητήσαμε την αλλαγή των συνόρων, απλώς ζητήσαμε τα θεμελιώδη 
δικαιώματα για την μειονότητά μας».23 

Τον πόλεμο χαρακωμάτων μεταξύ Αθηνών και Βελιγραδίου 
διέκοψε η δεινή οικονομική κατάσταση, στην οποία βρέθηκε η Γιου-
γκοσλαβία το φθινόπωρο του 1950. Η αίτηση του Τίτο προς τους Αμε-
ρικανούς για χορήγηση οικονομικής βοήθειας κατέστησε επιτακτική 
τη λειτουργία της Ελεύθερης Γιουγκοσλαβικής Ζώνης στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης και της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Βε-
λιγραδίου. Η γιουγκοσλαβική πλευρά, σε μια κίνηση καλής θέλησης, 
προχώρησε στην παράδοση 57 Ελλήνων αιχμαλώτων και εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι η κίνηση αυτή θα συμβάλει στη δημιουργία καλύ-
τερου κλίματος για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο 
χωρών.24 Γνωστοποίησε ακόμη την πρόθεσή της να δρομολογήσει 
την επιστροφή στην Ελλάδα, το συντομότερο δυνατόν, μιας ομά-
δας παιδιών του «παιδομαζώματος». Η ελληνική πλευρά χαιρέτισε 
θετικά την γιουγκοσλαβική ενέργεια, δηλώνοντας την πεποίθησή 
της πως θα συμβάλει στη βελτίωση των εύθραυστων διμερών σχέ-
σεων.25 Ταυτόχρονα ο Τίτο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους 
New York Times, δήλωσε ότι η Γιουγκοσλαβία δεν προέβαλλε εδαφικές 
διεκδικήσεις σε βάρος της ελληνικής Μακεδονίας.26 Συγκεκριμένα, 
ο Γιουγκοσλάβος ηγέτης υποστήριξε:

Όταν μιλούμε για την μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, δεν 
υπονοούμε κάποια αλλαγή των νοτίων συνόρων [μας]. Απλώς 
θεωρούμε ότι η μακεδονική μειονότητα de facto υφίσταται. 
Δεδομένου ότι αυτή υπάρχει, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε 

23 AJBT, APR, I-3-b/280.
24 AJBT, APR, I-3-b/280. Πρβλ. Σφέτας, «Η εξομάλυνση», σ. 203. 
25 AJBT, APR, I-3-b/280.
26 Kofos, Nationalism, σ. 208. Πρβλ. τις δηλώσεις Βενιζέλου ότι οι κινήσεις αυτές συνέβαλαν στη 

βελτίωση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, Ελληνικός Βορράς, 22 Νοεμβρίου 1950. 
Βλ. επίσης την αναμετάδοση των δηλώσεων του Τίτο, Ελληνικός Βορράς, 8 Νοεμβρίου 1950 
και τον σχολιασμό τους, Ελληνικός Βορράς, 9 Νοεμβρίου 1950.
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να είμαστε εμείς εκείνοι που αφαιρούμε το ζήτημα αυτό από 
την ημερήσια διάταξη τόσο για λόγους αρχής όσο και επειδή 
οι χώρες της Κομινφόρμ και συγκεκριμένα η Βουλγαρία 
αναπτύσσουν μεγάλη καμπάνια για το ζήτημα αυτό. Πρόκειται 
για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο το χρησιμοποιούν 
αδιάκοπα εναντίον μας. Για τον λόγο αυτό, η Γιουγκοσλαβία 
δεν μπορεί να επιτρέψει τη μετατροπή της σε θύμα ανάλογων 
επιθέσεων από την πλευρά της Βουλγαρίας.

Κατόπιν αυτών των εξηγήσεων, ο Τίτο πρόσθεσε: «Δεν έχουμε αιτή-
ματα για εδαφικές αλλαγές, αλλά θεωρούμε αναγκαία τη χορήγηση μει-
ονοτικών δικαιωμάτων στη μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα».27

Μετά από την εξέλιξη αυτή, ο Έλληνας επιτετραμμένος στο 
Βελιγράδι συναντήθηκε, στις 22 Νοεμβρίου του 1950, με τον Γιου-
γκοσλάβο βοηθό Υπουργό Εξωτερικών Βεϊβόντα και του επέδωσε 
ρηματική διακοίνωση, με την οποία η ελληνική Κυβέρνηση ζητούσε 
την αποδοχή της τοποθέτησης του Σπύρου Καπετανίδη στη θέση του 
πρεσβευτή της Ελλάδας στο Βελιγράδι. Σύμφωνα με το πρακτικό της 
συνάντησης, ο Έλληνας επιτετραμμένος

έβγαλε στη συνέχεια από την τσέπη του ένα κείμενο που μου 
ανέγνωσε και με το οποίο η ελληνική Κυβέρνηση εξέφραζε 
την ικανοποίησή της για την πλήρη αποκατάσταση των 
διπλωματικών σχέσεων και θεωρούσε την ανταλλαγή 
πρεσβευτών ως σημαντικό βήμα στην διμερή προσέγγιση και 
την γενικότερη κατανόηση. Η ελληνική Κυβέρνηση εξέφρασε 
«την πεποίθησή της ότι δεν θα τεθούν από την άλλη πλευρά 
ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως ανάμειξη 
στα εσωτερικά ζητήματα» της Ελλάδας.28 

27 Нова Македонија, 10 Νοεμβρίου. Πρβλ. Глас на Егејците, 1 Δεκεμβρίου 1950, όπου το κείμενο 
της συνέντευξης του Τίτο συνοδεύθηκε από πρωτοσέλιδο σχόλιο του ίδιου περιοδικού με 
τίτλο «Ζητάμε να δοθούν μειονοτικά δικαιώματα στο λαό μας».

2� DAMSPS, PA, έτος 1950, fascikla 30, dosije 29, signatura 422888/22 Νοεμβρίου 1950. Πρβλ. 
AJBT, APR, I-3-b/280. 
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Ο Καλούτσης ενεχείρησε με την μορφή aide memoire το κείμενο της 
δήλωσης. Στο πρακτικό της συνάντησης ο Βεϊβόντα σημείωσε: 

Του είπα ότι τις ίδιες επιθυμίες μπορώ να εκφράσω και από την 
πλευρά μας. Σε ό,τι αφορά τη δήλωση περί ανάμειξης, όπως έχει 
διατυπωθεί στο aide memoire, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε 
απολύτως, δεδομένου ότι δεν αναμειχθήκαμε ούτε επιθυμούμε 
να αναμειχθούμε στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών, στο 
βαθμό που η δήλωση δεν αφορά το ζήτημα του καθεστώτος 
της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Του είπα ότι δεν 
επιθυμώ να επαναλάβω τα επιχειρήματα και να εξηγήσω ότι το 
ζήτημα της μειονότητας δεν αποτελεί επέμβαση στα εσωτερικά 
ζητήματα άλλων χωρών.29

Το τελευταίο ζήτημα που έμεινε σε εκκρεμότητα ήταν η τοπο-
θέτηση του Γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στην Αθήνα. Η ελληνική 
Κυβέρνηση, μολονότι δεν είχε αντιρρήσεις για την αναβάθμιση του 
Σέχοβιτς, εν τούτοις θεωρούσε «ενοχλητική» την τοποθέτηση ενός 
προσώπου που ήταν επικεφαλής της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας 
κατά την περίοδο της όξυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. 
Η γιουγκοσλαβική ηγεσία έκανε αποδεκτή την ελληνική επιχειρη-
ματολογία, προκρίνοντας τελικά την τοποθέτηση του Ράντος Γιο-
βάνοβιτς ως πρεσβευτή της. Όπως παρατήρησε ο Βεϊβόντα στη νέα 
συνάντηση που είχε με τον Έλληνα επιτετραμμένο στο Βελιγράδι, 
στις 24 Νοεμβρίου, όπου συζητήθηκαν τα ανωτέρω,

ο Καλούτσης απέφυγε οποιαδήποτε συζήτηση για το ζήτημα 
της μακεδονικής μειονότητας, το οποίο έθεσε στην τελευταία 
μας συνάντηση, μολονότι δήλωσε ρητά ότι γνωστοποίησε το 

2� Στο ίδιο. Πρβλ. τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Διεθνούς Συνδέσμου των Οργανώσεων 
του Ερυθρού Σταυρού, Ελβετού Συνταγματάρχη Λεόν ντε Μαγιέρ, ότι αναχωρεί για το 
Βελιγράδι στα τέλη της εβδομάδας και ότι από τα 9.000 παιδιά θα επιστρέψουν στην Ελλάδα 
το πολύ 2.000, καθώς οι γονείς τους διαμένουν στη Γιουγκοσλαβία και δεν επιθυμούν να 
επιστρέψουν στην ελληνική επικράτεια. Ελληνικός Βορράς, 23 Νοεμβρίου 1950.
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περιεχόμενό της στην κυβέρνησή του. Φαίνεται, συνεπώς, 
ότι επιθυμούν να αποφύγουν κάθε συζήτηση για το ζήτημα 
αυτό, καθώς υπήρχε κίνδυνος καθυστέρησης της πλήρους 
αποκατάστασης των διπλωματικών σχέσεων.30 

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 28 Νοεμβρίου 1950, η Ελλάδα και η 
Γιουγκοσλαβία προχώρησαν στην ταυτόχρονη ανακοίνωση της τοπο-
θέτησης πρεσβευτών στις διπλωματικές αρχές τους στο Βελιγράδι και 
την Αθήνα, αντίστοιχα.31 Για μία ακόμη φορά το μειονοτικό ζήτημα 
αποσύρθηκε από το προσκήνιο.

Το ζήτημα της «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα

Στη μεταπολεμική Γιουγκοσλαβία το ζήτημα του καθεστώτος των 
μειονοτήτων διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στη χάραξη τόσο της εσωτε-
ρικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Το γιουγκοσλαβικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα εκτιμούσε ότι τα προβλήματα που ταλάνιζαν το 
κράτος στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, οφείλονταν στον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετώπιζαν τις μειονότητες οι κυβερνήσεις του Βελιγραδίου. 
Με δεδομένη την πολιτική εκσερβισμού που ασκήθηκε στα μεσοπολε-
μικά χρόνια, ιδιαίτερα στη διάρκεια του δικτατορικού καθεστώτος της 
6ης Ιανουαρίου 1929, οι Γιουγκοσλάβοι κομμουνιστές εξελάμβαναν την 
μειονοτική πολιτική ως ζήτημα αρχών. Στην πολιτική εκσερβισμού, 
ειδικότερα, που εφαρμόσθηκε στην γιουγκοσλαβική Μακεδονία από 
το 1913 και μετέπειτα, αντιπαρέθεσαν την αναγνώριση του «μακεδο-
νικού» έθνους ζητώντας την αναγνώρισή του από τα γειτονικά κράτη, 
πρωτίστως από τη Βουλγαρία και δευτερευόντως από την Ελλάδα. Το 
αίτημα για αναγνώριση του «μακεδονικού» έθνους συνδεόταν με το 
αίτημα της αναγνώρισης «μακεδονικών» μειονοτήτων στο βουλγαρικό 

30 DAMSPS, PA, έτος 1950, fascikla 30, dosije 24, signatura 422656/24 Νοεμβρίου 1950.
31 Για την επίδοση των διαπιστευτηρίων του Γιουγκοσλάβου πρεσβευτή στον Βασιλιά Παύλο, 

βλ. Ελληνικός Βορράς, 29 Νοεμβρίου 1950.
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και το ελληνικό έδαφος. Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι Γιουγκοσλάβοι 
ιθύνοντες, τόσο στη διάρκεια της επαναπροσέγγισης των δύο χωρών 
όσο και κατά τη χρονική περίοδο που ακολούθησε, ουδέποτε αμφισβή-
τησαν την ύπαρξη «μακεδονικής» μειονότητας στο έδαφός της. Χωρίς 
να αποσύρουν το μειονοτικό ζήτημα από το επίκεντρο της εξωτερικής 
τους πολιτικής, το φθινόπωρο του 1950 έκριναν ότι τη δεδομένη στιγμή 
τα ζωτικά συμφέροντα του κράτους εξυπηρετούνταν καλύτερα από την 
απουσία του συγκεκριμένου ζητήματος από την ημερήσια διάταξη των 
ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Το θέμα όμως για την γιουγκοσλα-
βική ηγεσία παρέμενε ανοικτό και εθεωρείτο το βαρόμετρο της εξέλιξης 
των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Αθηνών και Βελιγραδίου. 

Χαρακτηριστική της σημασίας που προσέδιδε η γιουγκοσλαβική 
Κυβέρνηση στο ζήτημα της «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα 
είναι η οδηγία που εστάλη λίγους μόνο μήνες μετά την αποκατά-
σταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Με αφορμή το μετανα-
στευτικό ρεύμα που είχε εκδηλωθεί τους πρώτους μήνες του 1951, το 
γιουγκοσλαβικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από την πρεσβεία 
του στην Αθήνα να προχωρήσει στη σύνταξη έκθεσης για την κατά-
σταση της «μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα». Σύμφωνα με 
τις υποδείξεις που έγιναν, η έκθεση έπρεπε να επικεντρωθεί 

στην πολιτική  διακρίσεων που ασκείται σήμερα σε βάρος των 
μελών της μακεδονικής μειονότητας, εξαιτίας της οποίας τα 
μέλη της μειονότητας αναγκάζονται να μεταναστεύσουν μαζικά 
σε άλλες χώρες […]. Η πρεσβεία πρέπει να αντιληφθεί το έργο 
αυτό ως ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα και στο μέλλον 
να παρακολουθεί προσεκτικά και να συγκεντρώνει όλα τα 
στοιχεία για τη θέση της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, 
και ειδικότερα στην Αιγαιακή Μακεδονία, αποστέλλοντας, 
πέραν της αιτηθείσας έκθεσης, χωριστές περιοδικές εκθέσεις 
για το συγκεκριμένο ζήτημα.32

32 DAMSPS, PA, έτος 1951, fascikla 30, dosije 21, signatura  48457/19 Ιουνίου 1951.
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Όπως καθίσταται αντιληπτό, οι Γιουγκοσλάβοι δεν αντιμετώπιζαν 
το φαινόμενο της μετανάστευσης Ελλήνων υπηκόων -και ιδιαίτερα 
κατοίκων της ελληνικής Μακεδονίας- στις υπερατλαντικές χώρες 
ως συνάρτηση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν στην 
μεταπολεμική Ελλάδα. Αντίθετα, εκτιμούσαν ότι οι ελληνικές αρχές, 
επιχειρώντας να «επιλύσουν» το μειονοτικό ζήτημα, ασκούσαν πίεση 
στα μέλη της «μακεδονικής» μειονότητας της χώρας προκειμένου να 
μεταναστεύσουν. Η καταγραφή «Μακεδόνων» μεταξύ των μετανα-
στών σε συνδυασμό με την αρθρογραφία του ελληνικού τύπου για 
την ανάγκη επιστροφής των προσφύγων που είχαν κατευθυνθεί στη 
νότια Ελλάδα αλλά και για τον επανεποικισμό των παραμεθόριων 
περιοχών, έδωσε στις γιουγκοσλαβικές αρχές 

την εντύπωση ότι η ελληνική Κυβέρνηση με τη μετανάστευση και 
την εγκατάσταση Ελλήνων φαίνεται να προσπαθεί βεβιασμένα 
να διασπάσει τη μακεδονική μειονότητα, πριν επιλυθούν με την 
Ελλάδα τα υπόλοιπα ζητήματα, προκειμένου να οδηγηθούμε σε 
τετελεσμένο γεγονός.33

Ουσιαστικά, το καλοκαίρι του 1951 εμπεδώθηκε στη γιουγκοσλαβι-
κή ηγεσία η πεποίθηση ότι «η μειονότητά μας μεταναστεύει».34 Αυτό 
οδήγησε στην πρώτη -μετά την ολιγόμηνη ουσιαστικά εξομάλυνση 
των διμερών σχέσεων- υποβολή διαβήματος διαμαρτυρίας προς την 
ελληνική Κυβέρνηση. Στο πρακτικό της συνάντησης του Γιουγκοσλά-
βου Υφυπουργού Εξωτερικών Ματές με τον Έλληνα πρεσβευτή στο 
Βελιγράδι Καπετανίδη, στις 7 Ιουνίου, αναφέρεται:

Καλέσαμε σήμερα τον Καπετανίδη σχετικά με την μαζική 
μετανάστευση των Μακεδόνων από την Ελλάδα. Δηλώσαμε ότι 
το ζήτημα αυτό, ιδωμένο από πολιτική σκοπιά, σηματοδοτεί τη 
βαθμιαία εξόντωση της μακεδονικής εθνικής μειονότητας ως 

33 DAMSPS, PA, έτος 1951, fascikla 30, dosije 21, signatura 42274 (χωρίς ημερομηνία).
34 DAMSPS, PA, έτος 1951, fascikla 30, dosije 21, signatura 41828/23 Ιανουαρίου 1951.
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συμπαγούς εθνικής ομάδας. Ότι η μετανάστευση έχει πολιτικό 
χαρακτήρα καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι πρώτες 
χιλιάδες που μετανάστευσαν από την Ελλάδα είναι Μακεδόνες 
της συνοριακής γραμμής. Του είπα ότι η κατάσταση (οικονομική, 
πολιτιστική και πολιτική) αυτών των ανθρώπων είναι τέτοια, 
ώστε μπορεί να γίνει λόγος για βίαιη μετανάστευση, καθώς οι 
συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων έγιναν αφόρητες.35

Ο Έλληνας διπλωμάτης δήλωσε «έκπληκτος και ανέτοιμος». Υπο-
γράμμισε ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι πανελλαδικό και 
ότι σε κάθε περίπτωση η επιλογή των μεταναστών γίνεται από επιτρο-
πές των χωρών υποδοχής. Πάντως, ο Ματές έσπευσε να διευκρινίσει ότι 
η κυβέρνησή του «δεν θέτει προς το παρόν το ζήτημα του καθεστώτος 
της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα και των θεμελιωδών μειο-
νοτικών δικαιωμάτων, της γλώσσας της, των σχολείων, των πολιτιστι-
κών οργανώσεων κλπ.», αλλά επισείει «την προσοχή στο ζήτημα της 
μετοίκησης [σ.σ. σε άλλες περιοχές της Ελλάδας] και της μετανάστευσης 
της μειονότητας, η οποία, ευρισκόμενη υπό δύσκολες και αφόρητες 
συνθήκες διαβίωσης, εξαναγκάζεται να μεταναστεύσει».36 

Χαρακτηριστική των απόψεων της γιουγκοσλαβικής διπλωματίας 
για το καθεστώς της «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα είναι 
η πολυσέλιδη έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου 
1951 του απόρρητου Δελτίου Τεκμηρίωσης Εξωτερικής Πολιτικής που 
προοριζόταν για εσωτερική χρήση των στελεχών του υπουργείου. 
Αρχικά περιγράφηκε 

ο ρόλος της μεγαλοελληνικής μπουρζουαζίας αναφορικά με την 
κατάκτηση της μακεδονικής περιοχής [ο οποίος] δεν διαφέρει 
από το ρόλο της μεγαλοσερβικής και μεγαλοβουλγαρικής 
μπουρζουαζίας. Η διαφορά εναπόκειται στο ότι η μεγαλοελ-
ληνική μπουρζουαζία, με τη μαζική εξόντωση του μακεδονικού 

35 DAMSPS, PA, έτος 1951, fascikla 30, dosije 21, signatura 47621/7 Ιουνίου 1951.
36 Στο ίδιο.
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πληθυσμού και την βίαιη αλλαγή του εθνοτικού χαρακτήρα 
της Αιγαιακής Μακεδονίας, ήδη από την έναρξη του Β΄ 
Βαλκανικού Πολέμου, εμφανίστηκε ως ο πιο βάναυσος εχθρός 
του μακεδονικού λαού.37

Η έκθεση περιέγραψε τις «απηνείς διώξεις» του ελληνικού κρά-
τους σε βάρος των «Μακεδόνων» και «τις προσπάθειές του για αύ-
ξηση του ελληνικού πληθυσμού της Αιγαιακής Μακεδονίας» και «τη 
δημιουργία αντικειμενικών προϋποθέσεων για τη σταδιακή αφομοί-
ωση [assimilation] των λαϊκών μαζών της Αιγαιακής Μακεδονίας».38 
Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα στοιχεία που παρέθετε για την 
εποχή των Βαλκανικών Πολέμων ο Ιβανώφ, οι 329.371 «Βούλγαροι» 

37 «Данашњи положај македонске националне мањине у Грчкој» [Η σημερινή θέση της 
μακεδονικής εθνικής μειονότητας στην Ελλάδα], Спољнополитичка документација, Σε-
πτέμβριος 1951, σ. 1148.

3� Στο ίδιο, σ. 1150.
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της ελληνικής Μακεδονίας των Βαλκανικών Πολέμων μετονομά-
στηκαν σε «Μακεδόνες». Έχοντας το νούμερο αυτό ως αφετηρία και 
με δεδομένες τις πληθυσμιακές ανακατατάξεις, η έκθεση εκτίμησε 
πως «ο αριθμός των Μακεδόνων το 1928 δεν θα έπρεπε να είναι 
μικρότερος από 220.000», ενώ μετά τις μετοικήσεις των επόμενων 
ετών και τα γεγονότα που συντελέστηκαν τη δεκαετία του 1940 συ-
μπέρανε ότι «στην Ελλάδα σήμερα [1951] υπάρχουν 200.000 περίπου 
Μακεδόνες».39 

Αναφορικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην ελληνική 
Μακεδονία, διατυπώθηκε η ακόλουθη άποψη:

Η κατάσταση σήμερα για τους Μακεδόνες της Μακεδονίας 
του Αιγαίου είναι αφόρητη, όχι μόνο εξαιτίας των πολιτικών 
διώξεων και βασανισμών, αλλά και εξαιτίας της οικονομικής 
κατάστασης. Όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, η ελληνική 
Κυβέρνηση ασκεί συστηματικά οικονομικές πιέσεις προκειμένου 
να εξαναγκάσει τους Μακεδόνες και εγκαταλείψουν την 
Αιγαιακή Μακεδονία. Η ελληνική Κυβέρνηση δεν αφιερώνει την 
παραμικρή από οικονομικής απόψεως προσοχή στην Αιγαιακή 
Μακεδονία. Όταν λαμβάνεται υπόψη αυτό το γεγονός καθώς και 
η πολιτική πίεση, γίνεται τότε φανερό για ποιο λόγο οι άνθρωποι 
καταφεύγουν στη Γιουγκοσλαβία καθώς και γιατί θέλουν να 
μεταναστεύσουν. Τούτο αποδεικνύει ότι η οικονομική και πολιτική 
πίεση των Ελλήνων εξουσιαστών στην Αιγαιακή Μακεδονία 
αποτελεί ενιαίο σχέδιο, που στοχεύει στην εξολόθρευση  της 
μακεδονικής εθνικής μειονότητας στην Ελλάδα.40

Η έκθεση, ανακεφαλαιώνοντας, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα 
για την κατάσταση της «μειονότητας» στην ελληνική επικράτεια:

3� Στο ίδιο, σ. 1153. Για τις απόψεις της σλαβομακεδονικής ιστοριογραφίας αναφορικά με την 
πληθυσμιακή σύνθεση της ελληνικής Μακεδονίας, βλ. Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Μετακι-
νήσεις Σλαβόφωνων πληθυσμών (1912-1930): Ο πόλεμος των στατιστικών, Αθήνα 2003, σσ. 
230-235.

40 Στο ίδιο, σ. 1152.
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1) Συνεχίζεται και περαιτέρω η τρομοκρατία σε βάρος των 
Μακεδόνων της Αιγαιακής Μακεδονίας, 
2) οι σημερινοί εξουσιαστές της Ελλάδας δεν αναγνωρίζουν 
την ύπαρξη Μακεδόνων (σε αντίθεση με το 1946, όταν την 
αναγνώριζαν – [βλέπε:] Κύρου: «Οι Σλαβόφωνοι αποτελούν το 
4% του πληθυσμού της Βόρειας Ελλάδας»), 
3) οι Μακεδόνες ως μειονότητα, η οποία αναμφισβήτητα 
υπάρχει, δεν έχουν οιαδήποτε εθνικά δικαιώματα, 
4) ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων οι Μακεδόνες 
δεν βρίσκονται στην ίδια θέση με τους Έλληνες, επειδή οι 
καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος των Μακεδόνων δεν 
εφεσιβάλλονται, ενώ ταυτόχρονα απαγγέλλονται αστήρικτες 
κατηγορίες σε βάρος Μακεδόνων προκειμένου να καταδικαστούν 
ή να εξοριστούν, και 
5) είναι ορατή η απειλή της εκδίωξης των Μακεδόνων από 
την Ελλάδα.41

Η ανωτέρω έκθεση συμπληρωνόταν κατά καιρούς με διά-
φορα στοιχεία που προέρχονταν είτε από τις διπλωματικές και 
προξενικές αρχές της Γιουγκοσλαβίας στην Ελλάδα είτε από 
την κυβέρνηση της ΛΔΜ, η οποία συχνά υιοθετούσε τις ακραίες 
απόψεις της Ένωσης Προσφύγων από την ελληνική Μακεδονία. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι περισσότερες εκθέσεις μπορεί να 
μην ανακύκλωναν την προαναφερόμενη επιθετική φρασεολογία, 
ωστόσο δεν διαφοροποιούνταν ως προς τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετώπιζαν το ζήτημα. Έγραφε ο Γιουγκοσλάβος πρεσβευτής 
στην Αθήνα το 1954:

Το πιο ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και 
της χώρας μας είναι το ζήτημα της εθνικής μας μειονότητας 
στην Ελλάδα. Στα μειονοτικά ζητήματα γενικότερα, αλλά 
και ειδικότερα στο ζήτημα της μειονότητάς μας, η ελληνική 

41 Στο ίδιο, σ. 1154. 
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Κυβέρνηση και ολόκληρη η μπουρζουαζία (και αυτό το 
καλλιεργούν και στον ίδιο τον λαό) ασκούν πράγματι την πλέον 
αντιδραστική πολιτική σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη 
χώρα. Στο ζήτημα αυτό [η αντίδρασή τους] φθάνει στα όρια της 
υστερίας. Αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι στη Βόρεια Ελλάδα 
υπάρχουν ισχυρές εθνικές μειονότητες και από τον φόβο ότι 
σε συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσαν –τόσο η εθνική μας 
μειονότητα όσο και η τουρκική, αλλά και οι Βλάχοι, οι οποίοι 
είναι πολυάριθμοι ακριβώς στη Βόρεια Ελλάδα– να ζητήσουν 
τη χορήγηση αυτονομίας και στη συνέχεια την απόσχιση από 
την Ελλάδα.42

Η πεποίθηση των γιουγκοσλαβικών διπλωματικών αρχών για 
την ύπαρξη της «μακεδονικής» μειονότητας απείλησε αρκετές φορές 
να δυναμιτίσει τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. Στα μέσα του 
1951, ο Βεϊβόντα ενημέρωσε τον Έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι 
Καπετανίδη ότι για την γιουγκοσλαβική Κυβέρνηση η ύπαρξη της 
μειονότητας είναι τόσο δεδομένη, «όσο δεδομένη είναι και η ύπαρξη 
της νήσου Μάλτας». Ο ίδιος, επικαλούμενος τις εξελίξεις στο διε-
θνές δίκαιο και τα δεδομένα που ίσχυαν πλέον στα Ηνωμένα Έθνη, 
χαρακτήρισε «πεπαλαιωμένη» την άποψη που αντιμετωπίζει την 
ανακίνηση μειονοτικού ζητήματος ως ανάμειξη στην εσωτερική 
δικαιοδοσία της Ελλάδας.43

Στα επόμενα χρόνια επικράτησαν ψυχραιμότερες αναλύσεις. Στα 
μέσα του 1954, σε σύσκεψη στελεχών του γιουγκοσλαβικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών καταγράφηκαν οι θέσεις της Γιουγκοσλαβίας ως 
απάντηση σε πιθανό διάβημα διαμαρτυρίας του Έλληνα πρεσβευτή 
στο Βελιγράδι για την ανακίνηση του μειονοτικού ζητήματος από 
τις γιουγκοσλαβικές αρχές. Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο χειριστής του 
θέματος θα απαντούσε:

42 DAMSPS, PA, έτος 1954, fascikla 26, dosije 2, signatura 417041 (χωρίς ημερομηνία).
43 AJBT, Ι-3-b-281.
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1. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τον ισχυρισμό περί μη 
ύπαρξης μακεδονικής εθνοτικής ομάδας /εθνικής μειονότητας/ 
στην Ελλάδα, τόσο λόγω αυτού καθ’ αυτού του γεγονότος 
της ύπαρξής της, όσο και λόγω της κοινής γνώμης της 
Γιουγκοσλαβίας και ιδιαιτέρως εκείνης της ΛΔΜ.
2.  Ανεξαρτήτως όμως αυτού, δεν σκοπεύουμε να αναμειχθούμε 
στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.44

Ορισμένες φορές, ωστόσο, το μειονοτικό ζήτημα συνδεόταν με 
το ζήτημα των συνόρων. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Γενικός Πρό-
ξενος της Γιουγκοσλαβίας στη Θεσσαλονίκη Τίχομιρ Στογιάνοβιτς 
συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της ΛΔΜ Λάζαρ Κολισέφσκι, 
στις 20 Μαρτίου 1956, στα Σκόπια. Στην έκθεσή του ο Στογιάνοβιτς 
περιγράφει την οπτική του Σλαβομακεδόνα πολιτικού:

Σχετικά με την θέση για το ζήτημα της Αιγαιακής Μακεδονίας, 
ο σύντροφος Κολισέφσκι επικαλέστηκε τις δηλώσεις του 
συντρόφου Τίτο «ότι εμείς δεν παίζουμε με τις αρχές μας» και 
συμπλήρωσε ότι κανείς από τους ηγέτες μας δεν εκφράστηκε 
μέχρι τώρα στο πνεύμα ότι εμείς απαρνούμαστε τις περιοχές 
όπου είναι εγκατεστημένος μακεδονικός πληθυσμός στην 
Αιγαιακή Μακεδονία.45

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, το ζήτημα των μειονοτήτων άρχισε 
να προσλαμβάνει μία ιδιαίτερη δυναμική στο εσωτερικό της Γιουγκο-
σλαβίας. Η Ένωση Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας, υπό τον θεωρητικό 
του κόμματος Καρντέλι, είχε προχωρήσει στην επεξεργασία ενός νέου 
μοντέλου οικοδόμησης του Σοσιαλισμού, που ονομάστηκε «αυτοδια-
χειριζόμενος Σοσιαλισμός». Η αποκέντρωση των εξουσιών, που επι-
χειρήθηκε στο επίπεδο της συγκρότησης του πολιτικού συστήματος 
της χώρας, βοήθησε στην ανάδειξη των επιμέρους συμφερόντων των 

44 DAMSPS, PA, έτος 1954, fascikla 30, dosije 30, signatura 17350 (χωρίς ημερομηνία).
45 DAMSPS, PA, έτος 1956, fascikla 30, dosije 37, signatura 44301/20 Μαρτίου 1956.
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ομόσπονδων δημοκρατιών και έθεσε το Εθνικό Ζήτημα στο επίκεντρο 
των διεργασιών που λάμβαναν χώρα στη γιουγκοσλαβική κοινωνία 
της εποχής. Από την άλλη πλευρά, το διεθνές περιβάλλον, με τον 
θάνατο του Στάλιν και τη συνακόλουθη αποκατάσταση των σχέσεων 
της Γιουγκοσλαβίας με τη Μόσχα, δημιουργούσε τις κατάλληλες προϋ-
ποθέσεις προκειμένου η γιουγκοσλαβική ηγεσία να αισθανθεί αρκετά 
ισχυρή, ώστε να προωθήσει το μειονοτικό ζήτημα στην εξωτερική της 
πολιτική με τις όμορες χώρες. Έτσι αποφασίστηκε η ίδρυση Επιτροπής 
για τις εθνικές μειονότητες, η οποία άρχισε να λειτουργεί στο πλαίσιο 
της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβί-
ας. Στην πρώτη της πράξη η επιτροπή υπέβαλε ερωτηματολόγιο έξι 
σημείων προς την πρεσβεία της Γιουγκοσλαβίας στην Αθήνα για τη 
«μακεδονική» μειονότητα στην Ελλάδα.46 

Από τις εκτενείς συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της 
επιτροπής, σταχυολογούνται οι τοποθετήσεις που διατυπώθηκαν 
στη συνεδρίαση της 14ης  Φεβρουαρίου 1958. Το στέλεχος του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών Μλάντεν Ιβέκοβιτς, ενημερώνοντας τα μέλη της 
επιτροπής, αναφέρθηκε στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Καραμανλή με τον Καρντέλι. Υποστήριξε πως «έγινε 
φανερό ότι το ζήτημα της θέσης της εθνικής μας μειονότητας στην 
Αιγαιακή Μακεδονία τέθηκε εντελώς στο περιθώριο». Κατηγόρησε 
για την εξέλιξη αυτή την ελληνική πλευρά, που «αρνείται την ύπαρ-
ξη μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα». Σε κάθε περίπτωση, ο 
Ιβέκοβιτς αναγνώρισε τις αντιρρήσεις που προήλθαν από τη ΛΔΜ, η 
οποία ζητούσε από τη Γιουγκοσλαβία να θέσει το μειονοτικό ζήτημα 
στην Ελλάδα κατά τον τρόπο που ετίθετο το ζήτημα της σλοβενικής 
μειονότητας στην Ιταλία. Επεσήμανε, τέλος, ότι η ανακίνηση του 
μειονοτικού ζητήματος ενείχε τον κίνδυνο επιδείνωσης των ελλη-
νογιουγκοσλαβικών σχέσεων λόγω της «απορριπτικής, απολίτικης 
στάσης της Ελλάδας». 

Ο εκπρόσωπος της ΛΔΜ στην επιτροπή, Στράχιλ Γκίγκωφ, προέβη 

46 ASCG-Arhiv Centralnog Komiteta Saveza Komunista Jugoslavije-XVIII-K1-13/XXV-I/15/2 
Νοεμβρίου 1957. 
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σε μία ανασκόπηση του ιστορικού του μειονοτικού ζητήματος, συν-
δέοντάς το με το ζήτημα των συνόρων. Ειδικότερα, ο Γκίγκωφ, αφού 
αναφέρθηκε στη βελτίωση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, 
κατέληξε:

Θεωρώ ότι στην παρούσα κατάσταση δεν θα μπορούσαμε να 
θέσουμε στην Ελλάδα κάποιο αίτημα, όπως για παράδειγμα 
την ίδρυση μειονοτικών σχολείων και -ακόμη λιγότερο- κάποιο 
μεγαλύτερο αίτημα, όπως είναι το ζήτημα των συνόρων.47

Ανταπαντώντας ουσιαστικά στην τοποθέτηση του Σλαβομακε-
δόνα πολιτικού, το στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών Ιβέκοβιτς 
υποστήριξε:

Θεωρώ ότι πρέπει πριν από όλα να επιλύσουμε μερικά ζητήματα 
αρχών. Μιλούμε για απουσία εδαφικών βλέψεων από την πλευρά 
μας σε βάρος οποιασδήποτε χώρας, δηλαδή ότι στην πολιτική 
μας έναντι των χωρών αυτών δεν θα θέσουμε αιτήματα για την 
προσάρτηση συγκεκριμένων εδαφών. Πρόκειται για μία θέση αρχών 
και είναι πλήρως γνωστή. Ωστόσο, υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα, 
το οποίο καταδεικνύει ότι αυτή η θέση αρχών δεν είναι τόσο προσιτή 
και απλή. Από την άλλη πλευρά, εμείς ποτέ δεν θα δηλώσουμε, 
επιφυλαχθήκαμε μάλιστα έναντι συγκεκριμένα της Ιταλίας, ότι 
αποποιούμαστε κάποιες περιοχές και κάποιες δικές μας εδαφικές 
βλέψεις. Αυτό σημαίνει ότι εμείς και έναντι της Ελλάδας δεν είμαστε 
σε θέση να θέσουμε το ζήτημα του απαραβίαστου των συνόρων 
μας. Θέτω το θέμα προς συζήτηση. Κατά την άποψή μου, δεν είναι 
επίκαιρη η ανακίνησή του. Πρόκειται, δηλαδή, για δύο [διαφορετικά] 
πράγματα: δεν έχουμε εδαφικές βλέψεις αλλά ούτε επιθυμούμε να 
προβούμε σε δήλωση, η οποία σε κάποια άλλη κατάσταση θα ήταν 
προπομπός [prejudicirala] μιας κάποιας λύσης.48

47 ASCG-Arhiv Centralnog Komiteta Saveza Komunista Jugoslavije-XVIII-K1-13, σσ. 50-51. 
4� ASCG-Arhiv Centralnog Komiteta Saveza Komunista Jugoslavije-XVIII-K1-13, σ. 89.
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Τελικά, στα συμπεράσματα της συνάντησης για το ζήτημα της 
«μακεδονικής» μειονότητας υιοθετήθηκαν τα ακόλουθα:

Σε αντιστοιχία με την ανάπτυξη της φιλίας μεταξύ 
Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδας, είναι δυνατόν και αναγκαίο, 
στον αντίστοιχο βαθμό και φόρμα, να τεθούν και ζητήματα που 
αφορούν την μειονότητα, αλλά με τρόπο που να μην οξύνει τις 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Το σημαντικότερο είναι, στη 
μακροχρόνια στρατηγική των σχέσεών μας με την Ελλάδα, 
να μην χάνουμε από τον ορίζοντα το ζήτημα της μειονότητας, 
ενώ μέσω του τύπου ή άλλων τρόπων να μην αναδεικνύονται 
διαφορετικές απόψεις.49

Η πολιτική αυτή υιοθετήθηκε και από την γιουγκοσλαβική Κυβέρ-
νηση. Χαρακτηριστική από την άποψη αυτή είναι κυβερνητική απόφα-
ση που ελήφθη στη διάρκεια του 1963. Στην συγκεκριμένη απόφαση, 
που δόθηκε αργότερα στη δημοσιότητα, καταγράφηκε το πλαίσιο των 
ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων και αναφέρθηκε ότι:

Μια τέτοια εξέλιξη των σχέσεων με την Ελλάδα γεννά 
δικαιολογημένα την ελπίδα για την σταδιακή δημιουργία 
συνθηκών για την προσέγγιση των απόψεων των δύο 
κυβερνήσεων και για κάποια άλλα ζητήματα, τα οποία οι δύο 
πλευρές πρέπει να προσεγγίσουν με το μέγιστο της καλής 
θέλησης και συμπεριφοράς και πριν από όλα το ζήτημα της 
θέσης της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, την ύπαρξη 
της οποίας η ελληνική Κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι οποιαδήποτε εξέλιξη στην επίλυση του ζητήματος 
αυτού θα συνέβαλε στην ενίσχυση των ούτως ή άλλως καλών 
σχέσεων γειτονίας μεταξύ των δύο φιλικών χωρών.50

4� ASCG-Arhiv Centralnog Komiteta Saveza Komunista Jugoslavije-XVIII-K1-13, Zapisnik sa 
sastanka Komisije za nacionalne manjine CK SKJ, održanog 14.II.1958, σ. 7. 

50 DAMSPS, PA, έτος 1963, fascikla 31, dosije 19, signatura 443808 (χωρίς ημερομηνία).
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Την ίδια εποχή, η γιουγκοσλαβική διπλωματία εξέταζε με περισ-
σότερη νηφαλιότητα το ζήτημα της «μακεδονικής» μειονότητας στην 
Ελλάδα. Ο υπεύθυνος για την Ελλάδα αξιωματούχος του γιουγκοσλα-
βικού Υπουργείου Εξωτερικών έγραφε τον Φεβρουάριο του 1963:

Από διάφορες μελέτες που συντάχθηκαν στην ΛΔΜ 
προκύπτει ότι στην Ελλάδα (Αιγαιακή Μακεδονία) υπάρχουν 
ακόμη 150-200.000 μέλη της μακεδονικής μειονότητας. 
Ωστόσο, οι [διπλωματικές] αρχές μας υπογραμμίζουν ότι 
οι εκτιμήσεις αυτές είναι υπερβολικά αισιόδοξες και ότι 
πρέπει να υπολογίζουμε το ανώτερο σε 100.000 περίπου 
[...]. Η θέση μας για την μειονότητα ήταν ότι πρόκειται για 
ζήτημα αρχών, στο οποίο δεν μπορούμε να προβούμε σε 
υπαναχωρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζαμε αδιάκοπα 
στους Έλληνες ότι μια ρεαλιστική προσέγγιση από πλευράς 
τους στο ζήτημα αυτό δεν θα είχε παρά θετικές επιπτώσεις 
στις σχέσεις μας. Εκτιμήσαμε ότι τούτο θα επιτευχθεί μέσω 
της βελτίωσης των σχέσεών μας για την πλέον ανεκτική 
στάση των Ελλήνων έναντι της μειονότητας, η οποία μετά 
από μία πορεία θα κατέληγε και στην αναγνώριση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της από την πλευρά τους. Η 
ρεαλιστική πολιτική μας οδηγούσε ώστε να μην θέτουμε 
ποτέ τα αιτήματά μας με την μορφή τελεσιγράφου. Ωστόσο, 
σε όλες μας τις προσπάθειες η ελληνική πλευρά απαντούσε 
ότι η μειονότητα δεν υφίσταται. 

Ο αξιωματούχος του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών 
δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τα προβλήματα που ανέκυπταν 
σε μια τέτοια πορεία, καθώς, κατά την άποψή του, η πολιτική αυτή 
δεν εφαρμόσθηκε με συνέπεια. Ταυτόχρονα, επέρριψε στην ΛΔΜ, 
κατά ένα μέρος, την ευθύνη για τη μονολιθικότητα της ελληνικής 
στάσης στο ζήτημα της «μακεδονικής» μειονότητας. Έγραφε, λοιπόν, 
ότι «η μη ενιαία προώθηση της θέσης μας και κάποιες δραστηριό-
τητες ιδιαίτερα στη ΛΔΜ ενίσχυσαν τους φόβους των Ελλήνων και 
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εδραίωσαν την πεποίθησή τους ότι στο ζήτημα αυτό πρέπει να είναι 
ασυμβίβαστοι».51

Σε κάθε πάντως περίπτωση, οι δηλώσεις των Γιουγκοσλάβων 
αξιωματούχων για την ύπαρξη «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελ-
λάδα συνεχίστηκαν και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αντίστοιχες 
δηλώσεις έγιναν από τον βοηθό Υπουργό Εξωτερικών Κβέρντερ με 
αφορμή την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπαν-
δρέου στο Βελιγράδι. Αντιδρώντας στις δηλώσεις αυτές, ο Έλληνας 
πρεσβευτής στο Βελιγράδι Νικόλαος Καμπαλούρης διαμαρτυρήθηκε 
στον Γιουγκοσλάβο Αντιπρόεδρο Αλεξάνταρ Ράνκοβιτς. Σύμφωνα με 
το πρακτικό της συνάντησης που έγινε στις 27 Φεβρουαρίου 1965:

Ο πρεσβευτής στη συνέχεια αναφέρθηκε «εμπιστευτικά» 
ότι ο πρωθυπουργός Παπανδρέου του εκμυστηρεύτηκε πως 
ενθουσιάστηκε από τις συνομιλίες με τον πρόεδρο Τίτο, τονίζοντας 
πως σκόπευε στις συνομιλίες αυτές να θέσει προς συζήτηση το 
Μακεδονικό Ζήτημα και να προτείνει το «πάγωμά» του. Ωστόσο, 
ο πρωθυπουργός Παπανδρέου παραιτήθηκε από την πρόθεσή 
του, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών επιτεύχθηκε 
τέτοιος βαθμός αμοιβαίας κατανόησης ώστε σε πολλά πράγματα, 
παρά το γεγονός ότι δεν εθίγησαν άμεσα, υπήρξε ουσιαστικά 
σιωπηρή συμφωνία. Για τον λόγο αυτό, ο Έλληνας πρωθυπουργός 
είχε την πεποίθηση ότι και το Μακεδονικό Ζήτημα δεν πρέπει να 
τεθεί, ήτοι να ανακινηθεί, αλλά να αφεθεί στην άκρη, μαζί με 
τα άλλα εκκρεμή ζητήματα. Δοθέντος αυτού, εξεπλάγησαν από 
την δήλωση του βοηθού υπουργού Εξωτερικών Κβέντερ για το 
Μακεδονικό Ζήτημα, το οποίο έθεσε ερωτήματα στην επιτυχία 
της επίσκεψης και έδωσε στην αντιπολίτευση ένα όπλο, ώστε 
να επιτεθεί στην κυβέρνηση και να ασκήσει αντιγιουγκοσλαβική 
πολιτική. Θεωρεί ότι τέτοιες ή παρόμοιες ενέργειες είναι πολύ 
επικίνδυνες και θέτουν εμπόδια στην θετική ανάπτυξη των 
διμερών σχέσεων. 

51 DAMSPS, PA, έτος 1963, fascikla 32, dosije 32, signatura 442230/12 Φεβρουαρίου 1963.
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Ο αντιπρόεδρος Ράνκοβιτς παρατήρησε ότι θα πρέπει να 
αναμένεται κάποια φορά, τόσο από την μία όσο και την άλλη 
πλευρά, να τίθενται τέτοια ζητήματα, αλλά αυτά δεν θα 
έπρεπε να δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ 
των δύο χωρών. Σε ό,τι αφορά την γιουγκοσλαβική θέση για 
το Μακεδονικό Ζήτημα, δεν επρόκειτο για κάποιο ζήτημα 
τακτικής, αλλά για πολιτική αρχών. Είναι βασικό να βλέπει 
κανείς την θέση της ανώτατης γιουγκοσλαβικής ηγεσίας και αν 
υπάρχει καλή θέληση. Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι οι 
δύο κυβερνήσεις συμφωνούν να αναπτύξουν και να διευρύνουν 
τις σχέσεις τους και την μεταξύ τους συνεργασία. Οι διμερείς 
σχέσεις μεταξύ της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας είναι 
καλές και εμείς τασσόμαστε υπέρ της ανάπτυξης και της 
εξέλιξης των σχέσεων αυτών, οι οποίες είναι παραδοσιακά καλές 
και για τις οποίες υπάρχουν σταθερές βάσεις. Ο αντιπρόεδρος 
Ράνκοβιτς συμφώνησε ότι δεν πρέπει να τίθενται τα εκκρεμή 
ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχουν κοινές αντιλήψεις, αλλά 
να τα αφήνουμε στην άκρη και να τα επιλύουμε αργότερα, όταν 
ο χρόνος ωριμάσει για κάτι τέτοιο.52

Έναν χρόνο αργότερα, εν όψει της επίσκεψης του Γιουγκοσλά-
βου Πρωθυπουργού Πέταρ Στάμπολιτς στην Αθήνα, στη σύσκεψη 
που προηγήθηκε της επίσκεψης στο Υπουργείο Εξωτερικών, στις 8 
Αυγούστου 1966, συντάχθηκε σχετικό μνημόνιο. Το κεφάλαιο για 
«το Μακεδονικό Ζήτημα» συνοδεύθηκε από την ένδειξη «να τεθεί» 
στη διάρκεια των ελληνογιουγκοσλαβικών συνομιλιών, χωρίς να 
προσδιορίζεται σε ποιο επίπεδο και κωδικοποίησε τις απόψεις της 
γιουγκοσλαβικής πλευράς:

Λαμβάνοντας ως αφορμή τα αρνητικά σχόλια που εμφανίστηκαν 
το τρέχον έτος στον ελληνικό τύπο σχετικά με το λεγόμενο 
Μακεδονικό Ζήτημα, να υποδειχθεί στην ελληνική πλευρά 

52 AJBT, KPR, I-5-b, Grčka, 106-1/27 Φεβρουαρίου 1965.
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το επιζήμιο τέτοιας αρθρογραφίας (στην οποία γίνεται χρήση 
αυθαίρετων στοιχείων και συμπερασμάτων) στην εξέλιξη των 
ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Η ανακίνηση του ζητήματος 
αυτού από τον ελληνικό τύπο σημαίνει την παραβίαση της 
συμφωνίας του 1962, στην οποία κατέληξαν οι υπουργοί 
Εξωτερικών Κότσα Πόποβιτς και Ευάγγελος Αβέρωφ, ότι προς 
όφελος της επιθυμητής εξέλιξης των σχέσεων να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε δραστηριότητα και εκδήλωση που θα μπορούσε να 
διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Πιστεύουμε ότι η ελληνική πλευρά γνωρίζει πολύ καλά ότι 
κανείς στην Γιουγκοσλαβία δεν έχει εδαφικές βλέψεις, καθώς 
και ότι οι αλλαγές των συνόρων με τη χρήση βίας είναι ξένες 
προς την πολιτική μας της δραστήριας και φιλειρηνικής 
συνύπαρξης.
Στο βαθμό που η ελληνική πλευρά θέσει αίτημα να προβούμε σε 
δήλωση για το απαραβίαστο των συνόρων μας (επικαλούμενη 
τη Βουλγαρία) να αναφέρουμε ότι είμαστε έτοιμοι να προβούμε 
σε τέτοια δήλωση, στο βαθμό που η ίδια θα εμπεριείχε 
ταυτόχρονα και τη θέση μας για την μακεδονική μειονότητα 
στην Ελλάδα.53

53 DAMSPS, PA, έτος 1966, fascikla 48, dosije 11, signatura 435322/8 Αυγούστου 1966.
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Από τις συναντήσεις Ελλήνων και Γιουγκοσλά-

βων αξιωματούχων τις δεκαετίες 1��0-1��0. 

Διακρίνονται μεταξύ των άλλων ο Κωνσταντίνος 

Καραμανλής, ο Στρατάρχης Τίτο, ο Ευάγγελος 

Αβέρωφ και ο Γεώργιος Παπανδρέου.
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Το ζήτημα του επαναπατρισμού των προσφύγων 
του Εμφυλίου Πολέμου

Με το ζήτημα της «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα 
συνδεόταν άμεσα και ο επαναπατρισμός των Ελλήνων πολιτών, 
στην πλειοψηφία τους σλαβοφώνων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1940 είχαν διαφύγει στη Γιουγκοσλαβία. Τόσο την 
εποχή εκείνη όσο και αργότερα, επικράτησε στη γιουγκοσλαβική 
πολιτική, διπλωματική και αργότερα ιστοριογραφική ορολογία ο 
όρος «Αιγαιάτες» προκειμένου να προσδιορισθούν οι προερχόμενοι 
από τη «Μακεδονία του Αιγαίου» πρόσφυγες. Οι ελληνικές αρχές 
θεωρούσαν ότι οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν αγωνιστεί για την 
απόσχιση της ελληνικής Μακεδονίας και την προσάρτησή της στην 
γιουγκοσλαβική Μακεδονία και, κατ’ επέκταση, στη Γιουγκοσλαβία. 
Ως εκ τούτου, ήταν «ανεπιθύμητοι». Αντίθετα, η επίσημη θέση των 
ιθυνόντων της ΛΔΜ και, γενικότερα, της Γιουγκοσλαβίας ήθελε 
το προσφυγικό κύμα να προκαλείται από τη δράση του «μοναρχο-
φασιστικού καθεστώτος» της Ελλάδας. Ουσιαστικά, στον επίσημο 
λόγο και των δύο πλευρών η προσφυγική ομάδα των «Αιγαιατών» 
αντιμετωπίζονταν ως συμπαγής και της προσδίδονταν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά· ως τέτοια, ήταν ευάλωτη σε εκατέρωθεν διπλωμα-
τικούς χειρισμούς.

Σε αντιδιαστολή με τη στερεοτυπική αυτή εικόνα, την οποία σε 
μεγάλο βαθμό αναπαρήγαγαν οι ιστοριογραφίες των δύο χωρών, 
τα στοιχεία των γιουγκοσλαβικών αρχείων αποκαλύπτουν μία 
περισσότερο σύνθετη πραγματικότητα. Σύμφωνα με απόρρητη 
έκθεση που συντάχθηκε το 1951, η προσφυγική ομάδα στη ΛΔΜ 
σχηματίστηκε μετά από έξι αλλεπάλληλα προσφυγικά κύματα. Το 
πρώτο κύμα εντοπίζεται το χρονικό διάστημα 1941-44, όταν η πε-
ριοχή τελούσε υπό βουλγαρική κατοχή. Επρόκειτο για πρόσφυγες 
που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Μοναστηρίου. Είχαν, κατά 
κύριο λόγο, φιλοβουλγαρικό προσανατολισμό και ήταν συνεργάτες 
των Γερμανών και των Βουλγάρων στη διάρκεια της Κατοχής. Το 
δεύτερο προσφυγικό κύμα τοποθετείται χρονικά στα μέσα του 1944 
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και στις αρχές του 1945. Επρόκειτο για τους αντάρτες του τάγματος 
Γκότση και του Πέγιωφ αλλά και εκείνους που διέφυγαν μεσούσης 
της «λευκής τρομοκρατίας», στη διάρκεια του 1945. Το τρίτο κύμα 
προσφύγων μετοίκησε στη ΛΔΜ στα τέλη του 1946 και στις αρχές του 
1947. Ήταν άτομα που κατάγονταν από την Ανατολική Μακεδονία 
και είχαν εγκατασταθεί στη Βουλγαρία κατά την Κατοχή ή άτομα 
που είχαν συνεργασθεί με τις βουλγαρικές κατοχικές αρχές στην 
Ελλάδα και τα οποία, φοβούμενα τα αντίποινα των ελληνικών ενό-
πλων ομάδων, είχαν ακολουθήσει τον βουλγαρικό στρατό μετά την 
αποχώρησή του από την ελληνική επικράτεια και στη συνέχεια με-
τοίκησαν στη ΛΔΜ. Το τέταρτο κύμα αφορούσε τους πρόσφυγες που 
εγκαταστάθηκαν στη ΛΔΜ κατά τα έτη 1947 και 1948, εξαιτίας των 
δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν στην Ελλάδα του Εμφυλίου 
Πολέμου. Στο πέμπτο κύμα προσφύγων κατατάσσονταν οι «μακε-
δονικής εθνότητας μαχητές του ΔΣΕ», οι οποίοι διαφώνησαν με την 
τακτική του ΚΚΕ και την επίθεση της Κομινφόρμ στη Γιουγκοσλαβία 
και αποχώρησαν από την Ελλάδα τη διετία 1948-49. Τέλος, το έκτο 
προσφυγικό κύμα αφορούσε τους μαχητές του ΔΣΕ που κατέφυγαν 
στη ΛΔΜ μετά τη νίκη των κυβερνητικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τα 
αριθμητικά δεδομένα που εμπεριέχονται στη συγκεκριμένη έκθεση, 
500 άτομα διέφυγαν στη Γιουγκοσλαβία από το 1941 μέχρι τις αρχές 
του 1944, 4.000 στη διάρκεια των υπολοίπων μηνών του 1944, 5.000 το 
1945, 8.000 το 1946, 6.000 το 1947, 3.000 το 1948, 2.000 το 1949, 80 άτομα 
το 1950 και 15 το 1951.54 

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία αφορούν το 
σύνολο των προσφύγων που διέφυγαν στη Γιουγκοσλαβία, καθώς 
η έκθεση δεν προβαίνει σε κατηγοριοποίηση των προσφύγων σε 
«Αιγαιάτες» και Έλληνες. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει ο συντάκτης 
της, από τον συνολικό αριθμό των 28.595 ατόμων που κατέφυγαν σε 
γιουγκοσλαβικό έδαφος, η «συντριπτική πλειοψηφία» αυτών αποτε-
λείτο από «Αιγαιάτες» και οι υπόλοιποι ήταν Έλληνες. Ένα μεγάλο 
μέρος των τελευταίων, περίπου 4.000, αποχώρησαν από την γιουγκο-

54 DAMSPS, PA, έτος 1951, fascikla 30, dosije 21, signatura 419307 (χωρίς ημερομηνία).
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σλαβική επικράτεια μετά τη σύγκρουση της Κομινφόρμ με τον Τίτο, 
με αποτέλεσμα να παραμείνουν στη Γιουγκοσλαβία 24.595 πρόσφυ-
γες, εκ των οποίων οι 19.000 διαβιούσαν στη ΛΔΜ και οι υπόλοιποι 
στη Σερβία και σε άλλες γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες.55 Παρά τις 
αποκλίσεις που παρουσιάζονται σε κάποιες περιπτώσεις, το νούμερο 
αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες εκθέσεις. Έκθεση του 1952, για 
παράδειγμα, αναφέρει ότι «στη Γιουγκοσλαβία σήμερα βρίσκονται 
25.000 Αιγαιάτες. Έχουν εγκατασταθεί κυρίως στην ΛΔΜ».56

Σύμφωνα με τις εκθέσεις των γιουγκοσλαβικών αρχών, η πλειο-
ψηφία των προσφύγων στη ΛΔΜ αποτελούνταν από ολόκληρες 
οικογένειες που είχαν καταφύγει στη Γιουγκοσλαβία. Η αναφορά 
αυτή είναι εύλογη, καθώς τα τρία τέταρτα των προσφύγων είχαν 
εγκατασταθεί στο γιουγκοσλαβικό έδαφος πριν από το «παιδομάζω-
μα», που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 1948. Θα ήταν παράλογο να 
θεωρήσει κανείς ότι οι γονείς είχαν διαφύγει στη ΛΔΜ πριν το 1948, 
αφήνοντας πίσω τα παιδιά τους, έστω και σε συγγενικά πρόσωπα. 
Ουσιαστικά, το «παιδομάζωμα» αφορούσε σε μεγάλο βαθμό τα παι-
διά που μεταφέρθηκαν στις υπόλοιπες γιουγκοσλαβικές δημοκρατίες 
και προωθήθηκαν στη συνέχεια σε άλλες ανατολικοευρωπαϊκές 
χώρες. Άλλωστε, λαμβάνοντας υπόψη έκθεση που συντάχθηκε τον 
Δεκέμβριο του 1951 με τη διευκρίνιση ότι η απογραφή δεν είχε ακόμα 
ολοκληρωθεί, ο συνολικός αριθμός των παιδιών που βρίσκονταν στη 
Γιουγκοσλαβία ανερχόταν σε 9.489. Από αυτά, τα 8.281 ζούσαν με 
τους γονείς τους και μόλις τα 1.208 εγκαταστάθηκαν σε «Σπίτια του 
Παιδιού», που ιδρύθηκαν σε διάφορες πόλεις.57

Μια τέτοια -πολυσυλλεκτική ως προς την εθνοτική της δομή αλλά και 
τους ιδεολογικούς της προσανατολισμούς- ομάδα ήταν αναμενόμενο να 
παρουσιάζει προβλήματα συνοχής. Το 1950 είχαν ήδη εκδηλωθεί οι δια-

55 Στο ίδιο.
56 DAMSPS, PA, έτος 1951, fascikla 29, dosije 2, signatura 417428 (χωρίς ημερομηνία). 
57 DAMSPS, PA, έτος 1951, fascikla 30, dosije 9, signatura 419275/5 Δεκεμβρίου 1951. Στην ίδια 

έκθεση αναφέρεται ότι στη ΛΔΜ ζούσαν 5.281 παιδιά, εκ των οποίων τα 4.326 με τις οικο-
γένειές τους, αριθμός που αυξήθηκε μετά την εγκατάσταση προσφυγικών οικογενειών 
από την Βοϊβοντίνα. 
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σπαστικές τάσεις εντός της προσφυγικής κοινότητας. Η πρώτη εμφανής 
ομάδα αποτελούνταν από τους Σλαβομακεδόνες που πρωταγωνίστη-
σαν στις αυτονομιστικές κινήσεις που είχαν εκδηλωθεί στην ελληνική 
Μακεδονία κατά τη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου και από 
όσους συμμερίζονταν την ιδέα της ενωμένης Μακεδονίας υπό τη σκέπη 
της Γιουγκοσλαβίας. Με σαφή κομμουνιστικό προσανατολισμό, όχι 
μόνο δεν δυσκολεύθηκαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, αλλά 
διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στους κόλπους των προσφύγων.58 
Η δεύτερη ομάδα αποτελείτο από άτομα που ασπάζονταν τις ιδέες 
του ΚΚΕ και την επαύριο της σύγκρουσης του Τίτο με την Κομινφόρμ 
αντιμετωπίζονταν από τις γιουγκοσλαβικές αρχές ως «ύποπτοι» ή 
«σπιούνοι του Στάλιν». Μετά την αποχώρηση των στελεχών της στις 
ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, η επιρροή της ομάδας αυτής άρχισε στα-
διακά να μειώνεται.59 Υπήρχε επίσης μία τρίτη ομάδα που ταύτιζε τους 
εθνικούς -όχι αναγκαστικά και τους ιδεολογικούς- προσανατολισμούς 
της με τις βουλγαρικές επιδιώξεις και η οποία επιχειρούσε να μετοικήσει 
στη Βουλγαρία. Η τέταρτη ομάδα απαρτιζόταν από άτομα, τα οποία 
πίστευαν ότι η μετοίκηση εκτός της ελληνικής επικράτειας ήταν προ-
σωρινή και ότι μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στην Ελλάδα, 
θα επέστρεφαν στους γενέθλιους τόπους. Η ομάδα αυτή λειτουργούσε 
χωρίς κατεύθυνση, χωρίς να έχει αναγκαστικά κάποιες εθνικές και ιδεο-
λογικές αναφορές. Περιελάμβανε τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, 
οι οποίοι ήταν θύματα του παραλογισμού του Εμφυλίου Πολέμου και 
της βίας που ασκήθηκε από τις αντιμαχόμενες πλευρές. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, η τελευταία αυτή κατηγορία προσφύγων αποτέλεσε το 
αντικείμενο της διεκδίκησης μεταξύ των ελληνικών αρχών, της συνει-
δητοποιημένης ηγεσίας των προσφύγων και των αρχών της ΛΔΜ για 
τον προσεταιρισμό της.

5� Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, «Σλαβομακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες στη γιουγκοσλαβική 
Μακεδονία», στο: Βασίλης Κ. Γούναρης – Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρόσφυγες στα 
Βαλκάνια: Μνήμη και ενσωμάτωση, Αθήνα 2004, σ. 49 κε.

5� Виолета Ацковска, «Некои аспекти на прашањето на бегалците од Егејска Македонија 
во НР Македонија (1945-1955)» [Κάποιες πτυχές του ζητήματος των προσφύγων από την 
Αιγαιακή Μακεδονία στην ΛΔΜ (1945-1955)], Гласник на ИНИ, 46/2(2002), 63.
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Σωρεία γιουγκοσλαβικών εγγράφων φωτίζει τις διεργασίες που 
σημειώθηκαν στα μέσα του 1951 με εφαλτήριο το ζήτημα του επα-
ναπατρισμού των προσφύγων. Η Γιουγκοσλαβία, από την πλευρά 
της, αντιμετώπισε αντίστοιχα φαινόμενα «διαρροής» προσφύγων 
προς τις χώρες της Κομινφόρμ και ειδικότερα προς τη Βουλγαρία. 
Σύμφωνα με άκρως απόρρητη έκθεση, τη χρονική αυτή περίοδο 

εκδηλώθηκε η δραστηριότητα της βουλγαρικής πρεσβείας στο 
Βελιγράδι στα χωριά Đakovo και Kruševlje της Βοϊβοντίνα, από 
την οποία κατόρθωσε να εγγράψει [στους καταλόγους] για 
επιστροφή στη Βουλγαρία περισσότερους από 2.000 Αιγαιάτες 
από τα συγκεκριμένα χωριά. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η έκθεση σημείωνε ότι η δραστηριό-
τητα της βουλγαρικής πρεσβείας αντιμετωπίστηκε «επιτυχώς».60

Από την άλλη μεριά, η εξομάλυνση των ελληνογιουγκοσλαβικών 
σχέσεων παρείχε τη δυνατότητα σε πρόσφυγες που είχαν εγκατα-
σταθεί στη ΛΔΜ, να εκφράσουν την επιθυμία τους για επιστροφή 
στους γενέθλιους τόπους. Το διάστημα των λίγων μηνών που ακο-
λούθησε την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, στάθηκε ικανό ώστε 
οι γιουγκοσλαβικές αρχές να διαπιστώσουν ότι η Ελλάδα επιχει-
ρούσε να αυξήσει την «ελληνική επιρροή» μεταξύ των προσφύγων, 
χρησιμοποιώντας το ισχυρό όπλο της χορήγησης του πολυπόθητου 
διαβατηρίου. Τα αποτελέσματα της δράσης του Γενικού Προξενείου 
Σκοπίων και «των πρακτόρων και των γραικομανικών στοιχείων» 
έγιναν αμέσως ορατά.61 Από τα τέλη του 1950, μία ευάριθμη ομάδα 
ξεκίνησε στις ελληνικές προξενικές αρχές στο Βελιγράδι και τα Σκό-
πια τη σχετική διαδικασία. Τα ελληνικά προξενεία προχώρησαν στην 
έκδοση διαβατηρίων και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν 
στις γιουγκοσλαβικές αρχές αιτήσεις για τη χορήγηση θεωρήσεων 
εξόδου από τη χώρα. Καθώς όμως οι τελευταίες καθυστερούσαν 

60 Архив на Македонија, 996.40.60/410-414.
61 Ацковска, «Некои аспекти», 63.
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την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων, ο Έλληνας πρεσβευτής 
στο Βελιγράδι προχώρησε σε παραστάσεις προς το γιουγκοσλαβικό 
Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα τέτοιο διάβημα διαμαρτυρίας πραγ-
ματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 1951 από τον Έλληνα πρεσβευτή στο 
Βελιγράδι Καπετανίδη. Ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε 
στο πρακτικό της συνάντησης:

Έφερε έναν νέο κατάλογο με έξι άτομα, τα οποία πριν από 
ένα μήνα ζήτησαν στα Σκόπια θεωρήσεις εξόδου από την 
Γιουγκοσλαβία και αιτήθηκε να επιληφθούμε του θέματος. 
Ο Καπετανίδης ανέφερε ότι μέχρι τώρα (δηλ. από την 
εξομάλυνση των σχέσεων) δεν είχε εκδοθεί στα Σκόπια ούτε 
μία θεώρηση εξόδου σε Έλληνες πολίτες. Ο ίδιος συμπλήρωσε 
ότι δεν αναφέρθηκε, ούτε έχει σκοπό να αναφερθεί σήμερα στα 
ζητήματα αυτά, αλλά ανέφερε μόνο την περίπτωση του [σ.σ. 
αναφέρεται το όνομα], ο οποίος συνελήφθη και βασανίστηκε 
επειδή επισκέφθηκε το ελληνικό προξενείο. Ο Καπετανίδης 
ανέφερε ότι οι πολίτες τους δεν είναι ελεύθεροι να εισέρχονται 
στο προξενείο τους, ότι ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι το κλίμα στα 
Σκόπια δεν είναι το ίδιο με εκείνο του Βελιγραδίου, ότι το θεωρεί 
φυσιολογικό και γι’ αυτό αιτείται την παρέμβασή μας.62

Στην απάντησή του προς τον Καπετανίδη ο Γιουγκοσλάβος 
διπλωμάτης απέρριψε τις αιτιάσεις του Έλληνα πρεσβευτή περί 
διαφορετικής πολιτικής Σκοπίων και Βελιγραδίου. Σημείωσε ακόμη 
ότι οι μέθοδοι που περιέγραφε ο Καπετανίδης, «είναι ξένες» προς τις 
γιουγκοσλαβικές αρχές.63

Μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα επιτετραμμένο, ο Βεϊβόντα 
επικοινώνησε με τις αρχές της ΛΔΜ για το ίδιο θέμα. Στο πρακτικό 
σημείωσε:

62 AJBT, APR, I-3-b/281, Zabeleška o razgovoru pom. ministra Vejvode sa grčkim poslanikom 
Capetanidesom, dna 7.V.1951.

63 Στο ίδιο.
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Επικοινώνησα με τα Σκόπια και διαπίστωσα ότι ο [σ.σ. αναφέρεται 
το όνομα] είναι στην πραγματικότητα ο [σ.σ. αναφέρεται η 
σλαβομακεδονική εκδοχή του ονόματος], αιγαιάτης Μακεδόνας 
από την περιοχή Φλώρινας και ότι πράγματι μετά την επίσκεψή 
του στο ελληνικό προξενείο προσήχθη για μισή ώρα, αλλά δεν 
βασανίστηκε. Πληροφορήθηκα από τους συντρόφους μας στα 
Σκόπια ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κυρίως έναντι όλων 
εκείνων που ζητούν διαβατήριο ή την οιανδήποτε παρέμβαση 
του ελληνικού προξενείου.64

Η υποβολή των αιτήσεων και οι παρεμβάσεις του Έλληνα πρε-
σβευτή προκάλεσαν κύκλο διαβουλεύσεων στο εσωτερικό της Γιου-
γκοσλαβίας. Η αρμόδια διεύθυνση του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου 
Εξωτερικών υποστήριξε ότι: 

Οι σύντροφοι  της κυβέρνησης της ΛΔΜ θεωρούν ενοχλητική την 
εξέλιξη αυτή, καθώς και ότι δεν υποχρεούμαστε να εκδώσουμε 
θεωρήσεις εξόδου σε πρόσωπα που τέθηκαν υπό την προστασία 
της γιουγκοσλαβικής Κυβέρνησης και των νόμων της, ακόμη 
και στην περίπτωση που οι αιτώντες εξέφρασαν την επιθυμία 
να επαναπατριστούν.65 

Λόγω της διαφορετικής προσέγγισης που υιοθετούνταν, το αρμό-
διο πολιτικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών παρέπεμψε το ζήτη-
μα στη νομική υπηρεσία. Στην απάντησή του, το Νομικό Συμβούλιο 
του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών διαφώνησε με την 
άποψη της κυβέρνησης της ΛΔΜ, προβάλλοντας το σκεπτικό ότι: 

Οι πρόσφυγες από τη Μακεδονία του Αιγαίου ζήτησαν άσυλο 
στη χώρα μας. Με το γεγονός αυτό δεν απώλεσαν την ελληνική 
υπηκοότητα, ούτε έλαβαν τη γιουγκοσλαβική […]. Το γεγονός 

64 Στο ίδιο.
65 DAMSPS, PA, έτος 1951, fascikla 30, dosije 17, signatura 46799/21 Μαΐου 1951.
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ότι τους παρασχέθηκε άσυλο ή προστασία, τους δίδει το 
δικαίωμα παραμονής στην επικράτεια της χώρας μας και τους 
προστατεύει, μέχρις ότου τους αναγνωρίζουμε το άσυλο, από 
το ενδεχόμενο εκδίωξης από τη χώρα και ειδικότερα από την 
έκδοσή τους στην Ελλάδα.

Το Νομικό Συμβούλιο επικαλέστηκε τις διατάξεις του διεθνούς 
δικαίου και κατέληξε στο συμπέρασμα πως: 

Όχι μόνο δεν υφίσταται νομική βάση για την παρεμπόδιση της 
επιστροφής των προσφύγων, οι οποίοι το επιθυμούν και οι οποίοι 
δεν απέκτησαν με τη θέλησή τους την γιουγκοσλαβική υπηκοότητα, 
αλλά με την παρεμπόδισή τους θα καταλύαμε μία από τις 
ολιγότερο αμφισβητούμενες αρχές του διεθνούς δικαίου.66

Επισημαίνεται ακόμη ότι στα μέσα του 1951 σε απόρρητη 
έκθεση γινόταν αναφορά ότι περισσότεροι από 3.000 πρόσφυγες γνω-
στοποίησαν στο ελληνικό προξενείο στα Σκόπια την πρόθεσή τους να 
επαναπατρισθούν, ενώ διατυπώνονταν εκτιμήσεις ότι το 25-30% των 
«Αιγαιατών» θα επαναπατριζόταν στην περίπτωση που η Ελλάδα 
χορηγούσε αμνηστία και επέτρεπε την ελεύθερη παλιννόστηση.67  

Ουσιαστικά, η τοποθέτηση του Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου 
Εξωτερικών δεν άφηνε περιθώρια ελιγμών στην γιουγκοσλαβική πλευ-
ρά: Στο βαθμό που κάποιος πρόσφυγας υπέβαλε αίτηση παλιννόστησής 
του, οι γιουγκοσλαβικές αρχές στερούνταν νομικών επιχειρημάτων 
προκειμένου να εμποδίσουν τον επαναπατρισμό του· κινδύνευαν μά-
λιστα να κατηγορηθούν από την ελληνική πλευρά (η οποία σε καμία 
περίπτωση δεν είχε επιδείξει σπουδή για τη συνολική διευθέτηση του 
ζητήματος) για παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου. 

66 Στο ίδιο.
67 Архив на Македонија, 996.40.60/410-414. Πρβλ. Κωνσταντίνος Κατσάνος, «Πρόσφυγες, 

μνήμες και αλυτρωτισμός στην ΠΓΔΜ», στο: Γούναρης – Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρόσφυγες 
στα Βαλκάνια, σ. 168.
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Η έρευνα που έχει διεξαχθεί έως τώρα, δεν έχει φωτίσει τα ελα-
τήρια που οδήγησαν την πολιτική ηγεσία της ΛΔΜ να θεωρήσει 
«ενοχλητική» την πρόθεση των προσφύγων να μεταναστεύσουν 
εκτός γιουγκοσλαβικού εδάφους. Μπορούν, ωστόσο, να διατυπω-
θούν ερωτήματα για τις προφανείς πολιτικές επιπτώσεις από την 
εκδήλωση του φαινομένου, ιδιαίτερα δε εάν αυτό λάμβανε μαζικές 
διαστάσεις. Κατ’ αρχήν, αποδυνάμωνε το ρόλο του Πεδεμοντίου 
που επιθυμούσε να διαδραματίσει η ΛΔΜ και το επιχείρημα ότι η 
τελευταία αποτελούσε το μοναδικό «ελεύθερο τμήμα της Μακεδο-
νίας». Κατά δεύτερο λόγο, με ποια επιχειρήματα θα αντικρούονταν 
η διαρροή των προσφύγων από μία σοσιαλιστική χώρα και πως θα 
απαντούσε η γιουγκοσλαβική ηγεσία στις επιθέσεις των χωρών της 
Κομινφόρμ για την έλλειψη επιθυμίας μερίδας ατόμων να παραμεί-
νουν σε μία χώρα, η οποία προχωρούσε στην οικοδόμηση του δικού 
της μοντέλου σοσιαλιστικής ανάπτυξης; Ιδωμένη υπό το πρίσμα 
αυτό, υπήρξε όντως «ενοχλητική» για την ηγεσία της ΛΔΜ η διάθεση 
–έστω και μικρού ποσοστού– προσφύγων να κινήσουν τη διαδικασία 
επαναπατρισμού τους. 

Εξάλλου, από τη σχετική αλληλογραφία προκύπτει ότι στους 
πρώτους μήνες του 1951 η κυβέρνηση της ΛΔΜ επιχείρησε να παρε-
μποδίσει την παλιννόστηση, έστω και των ολίγων «Αιγαιατών» που 
είχαν εκδηλώσει τη σχετική επιθυμία. Συμπίπτουν χρονικά και τα 
μέτρα που άρχισε να λαμβάνει για την εξασφάλιση συνθηκών μό-
νιμης διαβίωσης για τους πρόσφυγες. Συγκεκριμένα, την άνοιξη του 
1951 τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα για την επίλυση του στεγαστικού 
προβλήματος των προσφύγων με την οικοδόμηση νέων κατοικιών, 
ελήφθησαν αποφάσεις για την διευθέτηση των συνταξιοδοτικών 
ζητημάτων των προσφύγων κλπ.68 Από την άλλη πλευρά, η κεντρική 
επιτροπή του ΚΚΜ έλαβε στις 14 Μαΐου απόφαση, σύμφωνα με την 
οποία όλοι όσοι είχαν διατελέσει μέλη του ΚΚΕ έπρεπε να καταθέ-
σουν άμεσα αιτήσεις για την ένταξή τους στις τάξεις του ΚΚΜ. Συ-
στάθηκε για τον σκοπό αυτό ειδική επιτροπή από μέλη της επιτροπής 

6� Μιχαηλίδης, «Σλαβομακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες», σ. 61 κε.
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ελέγχου της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΜ και της ηγεσίας των «Αι-
γαιατών», η οποία θα προχωρούσε στον έλεγχο των αιτήσεων και θα 
εισηγείτο στην επιτροπή ελέγχου την ένταξη των ενδιαφερομένων 
στο κόμμα. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι τα στελέχη των «Αιγαιατών» 
υστερούσαν σε θεωρητική κατάρτιση και αποφασίστηκε η επιμόρ-
φωσή τους στις σχολές του κόμματος. Τέλος, ανατέθηκε στις κομμα-
τικές επιτροπές σε ολόκληρη τη χώρα «να ενισχύσουν την πολιτική 
και κομματική ζύμωση μεταξύ των Μακεδόνων από την Αιγαιακή 
Μακεδονία, προκειμένου να πετύχουν την ένταξη όσο το δυνατόν 
περισσοτέρων στις τάξεις του ΚΚΜ».69 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλογραφία της κυβέρνησης της 
ΛΔΜ με τα ομοσπονδιακά όργανα που θα εκταμίευαν και τους ανα-
γκαίους πόρους. Το όλο πρόγραμμα παραπέμφθηκε στο ομοσπον-
διακό Υπουργείο Οικονομικών. Πριν το υπουργείο προχωρήσει στη 
χρηματοδότηση των ληφθέντων μέτρων της κυβέρνησης της ΛΔΜ, 
ζήτησε από το Νομικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών να 
γνωμοδοτήσει για τις εξής παραμέτρους: Πρώτον, εάν είναι σύννομη 
η χορήγηση κτημάτων και οικιών στους πρώην αντάρτες του ΔΣΕ, 
δεύτερον, εάν στους προαναφερομένους μπορούν να ισχύσουν τα 
προνόμια που όριζε η σχετική νομοθεσία για τους αναπήρους πολέ-
μου, επίσης πως θα προστατευόταν το γιουγκοσλαβικό κράτος από 
το ενδεχόμενο έγερσης απαιτήσεων για τις περιουσίες που είχαν 
αποκτήσει στην γιουγκοσλαβική επικράτεια οι πρόσφυγες μετά την 
επιστροφή τους στην Ελλάδα και, τέλος, εάν τα ανωτέρω θιγόμενα 
ζητήματα θα επηρεάσουν τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. Από 
τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου κατέστη σαφές ότι το 
εσωτερικό δίκαιο της Γιουγκοσλαβίας δεν μπορούσε να εφαρμοστεί 
παρά μόνο στις περιπτώσεις των προσφύγων που είχαν αποδεχθεί τη 
γιουγκοσλαβική υπηκοότητα. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη 
υπηρεσία του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών πρότεινε τη 
συμπλήρωση της κείμενης νομοθεσίας με μία γενικότερη διάταξη ότι 
οι σχετικές διατάξεις ισχύουν και για τα πρόσωπα που έλαβαν μέρος 

6� Ацковска, «Некои аспекти», 64.
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στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αναπτύχθηκαν στη χώρα 
τους και στους οποίους χορηγήθηκε η γιουγκοσλαβική υπηκοότητα.70 
Ουσιαστικά, η απόκτηση της γιουγκοσλαβικής υπηκοότητας για τους 
«Aιγαιάτες» που βρίσκονταν στη Γιουγκοσλαβία αποδεικνύονταν 
μονόδρομος, προκειμένου να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων 
του γιουγκοσλαβικού νομικού καθεστώτος. 

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η ηγεσία της ΛΔΜ καλούνταν να αντιμε-
τωπίσει μία σειρά ζητημάτων. Από τη μια πλευρά, προχώρησε στην 
άσκηση πιέσεων προς τους «Αιγαιάτες», ώστε να καταθέσουν αιτή-
σεις για τη χορήγηση γιουγκοσλαβικής υπηκοότητας. Από την άλλη, 
έπρεπε να αντιμετωπίσει εν τη γεννέσει του το φαινόμενο του επα-
ναπατρισμού των προσφύγων στην Ελλάδα, το οποίο θα μπορούσε 
να λάβει μαζικές διαστάσεις. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει 
ότι η γιουγκοσλαβική πλευρά σκόπιμα συνέδεσε το ζήτημα της μετα-
νάστευσης, που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα την ίδια εποχή, με το θέμα 
του επαναπατρισμού των προσφύγων στην ελληνική επικράτεια. Η 
γιουγκοσλαβική ηγεσία θεωρούσε ότι οι ελληνικές αρχές όχι μόνο 
ενθάρρυναν το μεταναστευτικό ρεύμα προς τις υπερωκεάνιες χώ-
ρες, αλλά ασκούσαν και πιέσεις προς την «μακεδονική» μειονότητα 
προκειμένου να μεταναστεύσει. Στο σχετικό διάβημα διαμαρτυρίας 
του Υφυπουργού Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας Ματές προς τον 
Έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Καπετανίδη, τον Ιούνιο του 1951, 
ο Ματές, διαμαρτυρόμενος για το φαινόμενο της μετανάστευσης, 
είπε στον Έλληνα πρεσβευτή:

Υπό αυτές τις εξελίξεις αναγκαζόμαστε να εξετάσουμε και το 
ζήτημα της μετοίκησης στην Ελλάδα των Αιγαιατών Μακεδόνων, 
οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στην Γιουγκοσλαβία. Υπό αυτές τις 
συνθήκες δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι άνθρωποι αυτοί να 
επιστρέψουν στην Ελλάδα, καθώς στην περίπτωση αυτή θα 
υπήρχε κίνδυνος να μεταναστεύσουν και οι ίδιοι. Με τον τρόπο 
αυτό και εμείς οι ίδιοι θα συμμετείχαμε στην μετανάστευση της 

70 DAMSPS, PA, έτος 1951, fascikla 30, dosije 17, signatura 47939/12 Ιουνίου 1951. 
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μακεδονικής μειονότητας από την Ελλάδα. […] Μέχρις ότου δεν 
σταματήσει η μετανάστευση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για 
επιστροφή των Αιγαιατών Μακεδόνων από την Γιουγκοσλαβία 
στην Ελλάδα, για τους οποίους ήδη παρενέβη προκειμένου να 
εκδώσουμε θεωρήσεις εξόδου.71

Από την τοποθέτηση του Ματές προκύπτει ότι το ζητούμενο τη 
δεδομένη στιγμή για την γιουγκοσλαβική διπλωματία ήταν να αντι-
μετωπισθούν οι «ενοχλητικές» κινήσεις που εκδηλώθηκαν στους 
κόλπους των προσφύγων για την παλλινόστησή τους στην Ελλάδα. 
Οι Γιουγκοσλάβοι διπλωμάτες εφηύραν ουσιαστικά το καλοκαίρι 
του 1951 έναν εύσχημο τρόπο, ώστε να αποτρέψουν τον επαναπα-
τρισμό των προσφύγων που επιθυμούσαν να επιστρέψουν στους 
γενέθλιους τόπους, επιρρίπτοντας ταυτόχρονα την ευθύνη στην 
Ελλάδα. Βέβαια, η πολιτική αυτή δεν έτυχε εφαρμογής τα επόμενα 
χρόνια. Προφανώς η γιουγκοσλαβική διπλωματία αντιλήφθηκε ότι 
οι ελληνικές αρχές δεν θα επέτρεπαν τη μαζική παλιννόστηση των 
«Αιγαιατών» στη χώρα. Έτσι, μάλλον εκ του ασφαλούς ζητούσε «από 
την ελληνική Κυβέρνηση να δημιουργήσει με τη χορήγηση αμνη-
στίας τις προϋποθέσεις για την επιστροφή των προσφύγων από την 
ελληνική/Αιγαιακή/ Μακεδονία»,72 γνωρίζοντας εκ των προτέρων 
πως κάτι τέτοιο ήταν δύσκολο να γίνει αποδεκτό από την ελληνική 
πλευρά. Ωστόσο, θεωρείται δεδομένη η διαφορετική αντιμετώπιση 
του ζητήματος από το Βελιγράδι και τα Σκόπια. Είναι από την άποψη 
αυτή χαρακτηριστικό το ακόλουθο απόσπασμα έκθεσης του 1953 για 
τα «εκκρεμή ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας»:

Στην Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 
βρίσκονται σήμερα περίπου 20.000 Αιγαιάτες Μακεδόνες, οι 

71 AJBT, APR, I-3-b/281, Zabeleška o razgovoru pom. ministra Vejvode sa grčkim poslanikom 
Capetanidesom, 7.VI.1951.

72 Βλ. ενδεικτικά, DAMSPS, PA, έτος 1954, fascikla 30, dosije 30, signatura 17350 (χωρίς ημερο-
μηνία).
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οποίοι κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου κατέφυγαν στην 
Γιουγκοσλαβία. Πολλοί από αυτούς επιθυμούν να επιστρέψουν 
πίσω στην Ελλάδα. Η μακεδονική κυβέρνηση έχει την άποψη 
ότι τα άτομα αυτά δεν πρέπει να επιστρέψουν γιατί από εκεί 
πιθανότατα θα μεταναστεύσουν [σ.σ. σε άλλες χώρες] και ότι η 
ενέργεια αυτή αντικειμενικά θα βοηθούσε στον απεθνικισμό της 
Αιγαιακής Μακεδονίας. Πέραν αυτού, θεωρούν ότι και πολιτικά 
κάτι τέτοιο δεν θα ήταν σωστό. Ο σύντροφος Καρντέλι, επί τη 
βάσει συνομιλίας του με τον εκπρόσωπο του Σουηδικού Ερυθρού 
Σταυρού, απέστειλε οδηγία η οποία κατά λέξη αναφέρει: «Είναι 
σίγουρο ότι σε μεγάλο αριθμό προσφύγων υπάρχει η τάση να 
επιστρέψουν από τη Μακεδονία στην Ελλάδα. Μπορούμε και 
αυτούς [σ.σ. εννοεί μαζί με τα παιδιά του «παιδομαζώματος»] 
σταδιακά να τους επιτρέπουμε να επιστρέψουν στην Ελλάδα».73

73 DAMSPS, PA, έτος 1953, fascikla 34, dosije 34, signatura 418443 (χωρίς ημερομηνία). Ο αριθ-
μός των 20.000 «Αιγαιατών» που αναφέρεται, μάλλον αφορά μόνο τους πρόσφυγες που 
διέμειναν στη ΛΔΜ.

11 Οκτωβρίου 1���. Επίσκεψη του Τίτο στα Σκόπια. Αριστερά του καθισμένος διακρίνεται ο 

Λάζαρ Κολισέφσκι.
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Μετά την εξέλιξη αυτή, το γιουγκοσλαβικό Υπουργείο Εξωτε-
ρικών επέδωσε, στα μέσα του 1954, σχετικό aide memoire στην ελληνική 
πρεσβεία στο Βελιγράδι, στο οποίο αναφέρεται ότι:

Στην ΟΛΔ της Γιουγκοσλαβίας διαβιούν μερικές χιλιάδες 
Ελλήνων πολιτών, προσφύγων από την ελληνική Μακεδονία, η 
περιουσία των οποίων και συχνά και η οικογένειά τους βρίσκεται 
στην επικράτεια του Ελληνικού Βασιλείου.
Οι πρόσφυγες αυτοί επιθυμούν και προσπαθούν να επιστρέψουν 
στη χώρα τους. Η αβεβαιότητα και η μη τακτοποιημένη ζωή αυτών 
των προσφύγων είναι η αιτία για την ανησυχία και την δυσαρέσκεια 
που εκδηλώνουν με διαφορετικούς τρόπους και η οποία αυξάνεται 
όλο και περισσότερο. Οι ίδιοι αντιμετωπίζουν την επιστροφή τους 
στην γενέτειρα74 ως λύση στα προβλήματά τους.
Η κυβέρνηση της ΟΛΔ της Γιουγκοσλαβίας με ικανοποίηση θα 
χαιρέτιζε τα μέτρα της βασιλικής ελληνικής Κυβέρνησης που 
θα διευκόλυναν μια τέτοια λύση του ζητήματος. Και τούτο, για 
τον επιπρόσθετο λόγο ότι, όπως φαίνεται, η ελληνική βασιλική 
Κυβέρνηση άρχισε να επαναπατρίζει παρόμοιες κατηγορίες 
προσφύγων από κάποιες άλλες χώρες.75

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα των προσφύγων αποτέλεσε 
αντικείμενο συνεχών διπλωματικών και πολιτικών χειρισμών, επα-
νερχόμενο στην ημερήσια διάταξη των πολιτικών και διπλωματικών 
συνομιλιών μεταξύ της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας στη διάρκεια 
του 1956. Αυτή τη φορά, το θέμα συνδεόταν με την εγκατάσταση προ-
σφύγων από τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες στην ΛΔΜ. Ειδικότερα, 
στις 22 Δεκεμβρίου του 1955 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της ηγεσίας 
της ΛΔΜ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Κολισέφσκι και τον πρωθυπουρ-
γό της  Άρσοφ, με τον Γιουγκοσλάβο Αντιπρόεδρο Καρντέλι και τον 

74 Η λέξη domovina που χρησιμοποιεί το σερβικό κείμενο έχει διττή σημασία, αυτήν της 
γενέτειρας αλλά και της πατρίδας.

75 DAMSPS, PA, έτος 1954, fascikla 30, dosije 30, signatura 17350/27 Μαρτίου 1954.
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Υπουργό Εσωτερικών της Γιουγκοσλαβίας, Ράνκοβιτς. Ανάμεσα στα 
άλλα, αποφασίστηκε η υλοποίηση σχεδίου μετοίκησης των προσφύ-
γων από τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες στην ΛΔΜ.76 Οι σχετικές προ-
ετοιμασίες ολοκληρώθηκαν στα μέσα του 1956 και τελούσαν εν γνώσει 
αποκλειστικά της ανώτατης ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Το αρμόδιο για την Ελλάδα Β΄ Πολιτικό Τμήμα του γιουγκοσλαβικού 
Υπουργείου Εξωτερικών πληροφορήθηκε τις εξελίξεις με καθυστέ-
ρηση αρκετών μηνών. Το καλοκαίρι του 1956, σχετικό σημείωμα του 
ίδιου τμήματος πληροφορούσε τους αποδέκτες του ότι:

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την μετοίκηση 20 
έως 30 χιλιάδων προσφύγων από την Ελλάδα –στο μεγαλύτερο 
μέρος τους Αιγαιατών Μακεδόνων– από την Σοβιετική Ένωση 
και τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες στην ΛΔΜ. Σύμφωνα με 
το υφιστάμενο σχέδιο, αυτή η μετοίκηση θα έπρεπε να αρχίσει 
με περισσότερη ένταση το 1957 και να ολοκληρωθεί εντός 
πενταετίας.
Κατά τη διάρκεια της έκδοσης της απόφασης για την 
εγκατάσταση αυτών των προσφύγων και κατά τη διάρκεια 
των προετοιμασιών, δεν ζητήθηκε η γνώμη του Υπουργείου 
Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών ασχολήθηκε με το 
ζήτημα αυτό μόνο μετά την επισήμανση του Έλληνα πρεσβευτή 
στο Βελιγράδι προς τον επικεφαλής του Β΄ Πολιτικού 
Τμήματος. 

Ουσιαστικά, το αρμόδιο Β΄ Πολιτικό Τμήμα πληροφορήθηκε 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την μετεγκατάσταση των 
προσφύγων μετά από διάβημα διαμαρτυρίας, στο οποίο προέβη ο 
Έλληνας πρέσβης στο Βελιγράδι, τον Ιούνιο του 1956. Σε κάθε πάντως 
περίπτωση, το ίδιο τμήμα, αφού ανέλυσε την επιχειρηματολογία της 
κυβέρνησης της ΛΔΜ, κατέληξε:

76 DAMSPS, PA, έτος 1956, fascikla 30, dosije 37, signatura 422650/12 Ιουλίου 1956.
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μετοίκηση των προσφύγων αυτών 
θα έχει θετικά αποτελέσματα. Τα θετικά αποτελέσματα 
μπορούν να εντοπισθούν στην ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας 
και την ενίσχυση του ηθικού των μελών της μακεδονικής 
μειονότητας στην Ελλάδα καθώς και στην παρεμπόδιση 
του επανεποικισμού που προωθούν οι ελληνικές αρχές στις 
περιουσίες αυτών των προσφύγων. Ωστόσο, η μετοίκηση θα 
μπορούσε ταυτόχρονα να έχει και αρνητικές επιπτώσεις. Η 
εγκατάσταση των πρώην μελών του Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας και των οικογενειών τους, τα οποία στην πλειοψηφία 
τους είναι μέλη της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, σε 
μία περιοχή κοντά στα ελληνικά σύνορα μπορεί να προξενήσει 
στους ελληνικούς ηγετικούς κύκλους την υποψία για τις 
πραγματικές μας προθέσεις και θα ενισχύσει την καχυποψία 
και τον φόβο από την ενδεχόμενη δραστηριότητά μας μεταξύ 
των μελών της μειονότητάς μας, αλλά και γενικότερα στις 
μάζες της Ελλάδας, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των 
δημοκρατικών και επαναστατικών τάσεων. Αυτή η διάθεση των 
ελληνικών ηγετικών κύκλων θα μπορούσε να αντικατοπτριστεί 
αρνητικά στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.77

Το Β΄ Πολιτικό Τμήμα του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξω-
τερικών θεωρούσε δεδομένη τόσο την αρνητική εντύπωση όσο και την 
ελληνική αντίδραση που θα προκαλούσε η μετοίκηση των προσφύγων 
στην ΛΔΜ. Υπογράμμισε επίσης τις νομικές συνιστώσες μιας τέτοιας 
ενέργειας. Γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η απόφαση ήταν πολιτική και είχε 
ληφθεί από την ανώτατη πολιτική και κομματική ηγεσία, πρότεινε η 
μετοίκηση να πραγματοποιηθεί με αργούς ρυθμούς προκειμένου να 
παρουσιασθεί ως «ανθρωπιστική πράξη».78 Πάντως, οι υπηρεσίες του 
γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών, συντάσσοντας τις σχετικές 
οδηγίες/απάντηση προς το διάβημα του Έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι 

77 DAMSPS, PA, έτος 1956, fascikla 30, dosije 37, signatura 411866/10 Ιουλίου 1956.
7� DAMSPS, PA, έτος 1956, fascikla 30, dosije 37, signatura 423321/26 Ιουνίου 1956.
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Φίλωνα, ανέπτυξαν τα ίδια περίπου επιχειρήματα με εκείνα που είχαν 
χρησιμοποιήσει οι ελληνικές αρχές για να απαντήσουν στις γιουγκο-
σλαβικές αιτιάσεις περί μεθοδευμένης μετανάστευσης των μελών της 
«μακεδονικής» μειονότητας της Ελλάδας στις υπερωκεάνιες χώρες:

Πρέπει να αναφερθεί στον Φίλωνα: [...] Η Γιουγκοσλαβία δεν 
αναπτύσσει καμία ειδική δραστηριότητα προς την κατεύθυνση 
της συγκέντρωσης των προσφύγων αυτών στην επικράτειά 
της. Η κινητικότητα των προσφύγων αυτών εκδηλώθηκε στη 
διάρκεια της εξομάλυνσης των σχέσεων της Γιουγκοσλαβίας 
με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Οι ίδιοι μετοικούν 
εκεί όπου θεωρούν ότι η διαβίωσή τους θα είναι η πλέον 
ευχάριστη και ασφαλέστερη. Έτσι, όπως έρχονται από όλες 
τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες στην Γιουγκοσλαβία, έτσι 
αποχωρούν και από την Γιουγκοσλαβία προς όλες τις υπόλοιπες 
χώρες της ανατολικής Ευρώπης αλλά και στις υπερωκεάνιες 
χώρες (Αυστραλία, Καναδά κ.ά.) όπου έχουν κάποιον δικό τους, 
στον οποίο μπορούν να καταλύσουν κατά το πρώτο χρονικό 
διάστημα.79 

Έτσι, παρά την αντίδραση της Ελλάδας, που αντιμετώπιζε το 
ζήτημα εστιάζοντας στην ασφάλεια των συνόρων της, η «παλιννό-
στηση» των προσφύγων του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου από τις 
ανατολικοευρωπαϊκές χώρες στη ΛΔΜ συνεχίστηκε με αργούς, αλλά 
σταθερούς ρυθμούς. Όταν τον Οκτώβριο του 1957 ο Γιουγκοσλάβος 
Αντιπρόεδρος Καρντέλι συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή, εμφανίστηκε καθησυχα-
στικός και συνέστησε στην ελληνική Κυβέρνηση «να μην μεγεθύνει 
και να μην αντιμετωπίζει με νευρικότητα το ζήτημα αυτό».80 

7� DAMSPS, PA, έτος 1956, fascikla 30, dosije 37, signatura 423344/29 Ιουνίου 1956.
�0 ASCG/Sednice Izvršnog Komiteta CK SKJ/Zapisnik sa sednica Izvršnog Komiteta CK SKJ, 

održana 25 Oktobra 1957 godine u Beogradu, σ. 15. Πρβλ. Σφέτας, Στη σκιά του Μακεδονικού, 
σσ. 29-30.
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Η ελληνική αντίδραση δεν διέκοψε την εγκατάσταση των Ελλήνων 
προσφύγων από τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες στη ΛΔΜ, αλλά 
περιόρισε το ρυθμό της. Μέχρι τα τέλη του 1961 είχαν εγκατασταθεί 
στην Γιουγκοσλαβία 4.860 άτομα, αντί των 20-30.000 που εκτιμούσε 
το αρμόδιο για την Ελλάδα τμήμα του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου 
Εξωτερικών. Μεσούσης της κρίσης του 1960-62, η κεντρική επιτροπή 
της Ένωσης Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας, τον Μάιο του 1960, και η 
συντονιστική επιτροπή της γιουγκοσλαβικής Κυβέρνησης, τον Νοέμ-
βριο του 1961, αποφάσισαν να επιτρέψουν εκ νέου την εγκατάσταση 
των προσφύγων στη ΛΔΜ.81 Δοθέντων των οικονομικών δυνατοτήτων 
της Γιουγκοσλαβίας, αποφασίστηκε ο αριθμός των προσφύγων που 
θα εγκαθίστανται στο γιουγκοσλαβικό έδαφος, κυρίως στη ΛΔΜ, να 
ανέρχεται στους 600 ετησίως. Ο ρυθμός αυτός μειώθηκε στην περίοδο 
που ακολούθησε τον σεισμό του 1963, ο οποίος ισοπέδωσε την πόλη 
των Σκοπίων. Λίγα, ωστόσο, χρόνια αργότερα, η κυβέρνηση της ΛΔΜ, 
με άκρως απόρρητο έγγραφό της προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 
πρότεινε ο αριθμός των προσφύγων που θα εγκαθίστανται από τις 
ανατολικοευρωπαϊκές χώρες στη Γιουγκοσλαβία να ανέλθει σε 1.000 
ετησίως, πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή από το ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Εξωτερικών.82 Απαραίτητη πάντως προϋπόθεση για την εκ-
κίνηση της διαδικασίας εγκατάστασης ήταν η συμπλήρωση δήλωσης 
περί αποδοχής της γιουγκοσλαβικής υπηκοότητας. Μέχρι τα μέσα του 
1966, ο συνολικός αριθμός των προσφύγων που είχαν εγκατασταθεί 
στην Γιουγκοσλαβία ανήλθε στα 34.000 άτομα. Στην προαναφερθείσα 
σύσκεψη που προηγήθηκε της επίσκεψης Στάμπολιτς στην Αθήνα και 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στις 8 Αυγούστου 
1966, καταγράφηκε η επιχειρηματολογία της γιουγκοσλαβικής πλευ-
ράς αναφορικά με το ζήτημα:

Εμείς δεχόμαστε τους προαναφερόμενους πρόσφυγες στην 
Γιουγκοσλαβία για αυστηρά ανθρωπιστικούς λόγους. Σύμφωνα 

�1 DAMSPS, PA, έτος 1962, fascikla 34, dosije 40, signatura 433598/21 Νοεμβρίου 1962.
�2 DAMSPS, PA, έτος 1966, fascikla 45, dosije 13, signatura 425764/5 Ιουλίου 1966.
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με το Σύνταγμα τους παρέχουμε άσυλο, αν μας το ζητήσουν. 
Σύμφωνα με το νομικό μας πλαίσιο δεν μπορούμε να τους 
προσδιορίσουμε τον τόπο εγκατάστασης στην Γιουγκοσλαβία 
και, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να τους απαγορεύσουμε να 
εγκατασταθούν στη ΣΔΜ όπου η προσαρμογή τους είναι 
ευκολότερη λόγω της γλώσσας, του τρόπου ζωής, του κλίματος, 
της διατροφής κλπ. και όπου πολλοί από αυτούς έχουν 
συγγενικές σχέσεις με πρόσφυγες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν 
τα προηγούμενα χρόνια στην ΣΔΜ.
Οι πρόσφυγες αυτοί δεν είναι πολιτικά οργανωμένοι, ούτε 
έχουν δικά τους όργανα [εκπροσώπησης] (σε αντίθεση με 
κάποιους Έλληνες, οι οποίοι εγκατέλειψαν την γιουγκοσλαβική 
επικράτεια μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι αρκετά 
δραστήριοι στα αιτήματά τους σε σχέση με την Γιουγκοσλαβία).83 
Οι προαναφερόμενοι πρόσφυγες εντάσσονται [στην κοινωνία], 
αποδέχονται την υπηκοότητά μας και ως πολίτες μας μετέχουν 
στην πολιτική ζωή της ΣΔΜ ή μεταναστεύουν σε άλλη χώρα. 
Σε καμία περίπτωση δεν απειλούν την ασφάλεια του ελληνικού 
κράτους, έναντι του οποίου η Γιουγκοσλαβία ασκεί πολιτική 
φιλίας και καλής γειτονίας.84

Το ζήτημα των περιουσιών των προσφύγων 
του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου

Το προσφυγικό ρεύμα, που γεννήθηκε στην Ελλάδα της Κατοχής 
και του Εμφυλίου Πολέμου, συνεχίστηκε και στις αρχές της δεκαετίας 
του 1950 με τη μετανάστευση πληθυσμού στις υπερωκεάνιες χώρες. 
Αυτές οι ακούσιες και εκούσιες μεταναστευτικές κινήσεις συνέβα-

�3 Πρόκειται για τους συλλόγους των «Βορειομακεδόνων», βλ. Λουκιανός Χασιώτης, «Προ-
σφυγικές ομάδες και εξωτερική πολιτική: Η περίπτωση των Βορειομακεδόνων (1913-1920, 
1941-1950), στο: Γούναρης-Μιχαηλίδης, Μνήμη και ενσωμάτωση, σσ. 213-252.

�4 DAMSPS, PA, έτος 1966, fascikla 48, dosije 11, signatura 435322/8 Αυγούστου 1966. Η «Λαϊκή 
Δημοκρατία της Μακεδονίας» μετονομάστηκε το 1963 σε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας».
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λαν στην αφαίμαξη του πληθυσμού της ελληνικής Μακεδονίας. 
Παράλληλα με την μεταναστευτική τάση στις υπερωκεάνιες χώρες 
παρατηρήθηκε και ένα κύμα εσωτερικής μετανάστευσης, με την 
εγκατάσταση πληθυσμών στις παραμεθόριες περιοχές. 

Η ελληνική Κυβέρνηση επιχείρησε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα 
που ανέκυψαν από τη μετανάστευση με το Νομοθετικό Διάταγμα 
«Περί επανοικήσεως των παραμεθόριων περιοχών», που κατέστη 
νόμος του κράτους στα τέλη Αυγούστου του 1953. Το συγκεκριμένο 
διάταγμα προέβλεπε την αναγκαστική απαλλοτρίωση προς όφελος 
του ελληνικού δημοσίου των εγκαταλελειμμένων ακινήτων, μετά 
την πάροδο τριετίας από τη μετανάστευση του ιδιοκτήτη. Εγκατα-
λελειμμένα θεωρούνταν τα «ακίνητα ανήκοντα κατά κυριότητα 

� Φεβρουαρίου 1���. Ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών Στέφανος Στεφανόπουλος  επι-

σκέπτεται τη Γιουγκοσλαβία.
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εις πρόσωπα μεταναστεύσαντα λάθρα εις το εξωτερικόν, άνευ 
αδείας ή διαβατηρίου εκδιδομένου παρά των αρμοδίων Αρχών».85 
Στην ανωτέρω κατηγορία ανήκε το σύνολο των ατόμων που είχαν 
εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος στη διάρκεια της Κατοχής και του 
Εμφυλίου Πολέμου. 

Το περιεχόμενο του νομοθετικού διατάγματος προαναγγέλθηκε 
μέσα από τις στήλες της εφημερίδας της Θεσσαλονίκης Ελληνικός 
Βορράς.86 Κοινοποιώντας το άρθρο της ελληνικής εφημερίδας στους 
προϊσταμένους του, ο Γιουγκοσλάβος Γενικός Πρόξενος στη Θεσσα-
λονίκη Πόποβιτς κατέληγε στα εξής συμπεράσματα:

1. Στόχος του νόμου είναι: 
α) Η αλλαγή της εθνοτικής δομής της Μακεδονίας, της Θράκης 
και της Ηπείρου μέσω της εγκατάστασης ελληνικού πληθυσμού 
στις περιουσίες των προσφύγων Αιγαιατών Μακεδόνων.
β) Η αφαίρεση των περιουσιών των προσφύγων Αιγαιατών Μα-
κεδόνων και των οικογενειών τους, προκειμένου: i) να αποκλείσει 
την επιστροφή των προσφύγων, και ii) να μεταναστεύσουν οι οικο-
γένειές τους από τις περιοχές αυτές (αφού με την αφαίρεση της 
περιουσίας θα αναγκασθούν να μεταναστεύσουν από την Ελλάδα 
στην Γιουγκοσλαβία, στο βαθμό που οι γονείς ή οι σύζυγοί τους 
βρίσκονται εκεί) ή να μετοικήσουν με τη βοήθεια των ελληνικών 
αρχών σε άλλες περιοχές ή χώρες.
2. Ο νόμος προβαίνει σε ολοφάνερες διακρίσεις:
α) Ο νόμος προβλέπει την αφαίρεση των περιουσιών των 
προσφύγων, αλλά η εφαρμογή του περιορίζεται στις περιοχές 
της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου, κάτι που 
σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται στους Έλληνες πρόσφυγες των 
περιοχών της Παλαιάς Ελλάδας. 
β) Ο νόμος προβλέπει σημαντική αρωγή στους πληθυσμούς των 
παραμεθόριων περιοχών που θα μετοικήσουν στις δημευθείσες 

�5 Νομοθετικό Διάταγμα 2536/ΦΕΚ 225/27 Αυγούστου 1953, άρθρο 6.
�6 Ελληνικός Βορράς, 7 Αυγούστου 1953.
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από τους γηγενείς περιουσίες, κάτι που πιστοποιεί ολοφάνερα 
ότι δεν υπήρξε πρόθεση χορήγησης τέτοιου είδους βοήθειας 
στους γηγενείς, οι περιουσίες των οποίων καταστράφηκαν στη 
διάρκεια του [Β΄] Παγκοσμίου και του Εμφυλίου Πολέμου.87 

Το νομοθετικό διάταγμα, όπως παρουσιάστηκε στις στήλες του 
Ελληνικού Βορρά καθώς και οι εκτιμήσεις του γενικού προξένου απε-
στάλησαν από το αρμόδιο Β΄ Τμήμα του γιουγκοσλαβικού Υπουργεί-
ου Εξωτερικών στο Νομικό Συμβούλιο. Το τελευταίο, αφού συνυπο-
λόγισε όλα τα δεδομένα, κατέληξε στην ακόλουθη γνωμοδότηση:

1. Αναμφίβολα ο νόμος στην πρακτική του εφαρμογή θα προβαίνει 
σε διακρίσεις και θα πλήξει αποκλειστικά ή τουλάχιστον σε 
μεγάλο βαθμό τους Αιγαιάτες Μακεδόνες. Ωστόσο, νομικά, το 
κείμενο δεν προβαίνει σε διακρίσεις. Μέχρις ότου δεν μπορούμε 
να επικαλεσθούμε πραγματικές περιπτώσεις διακρίσεων, 
δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για διακρίσεις σε βάρος των 
Μακεδόνων.
2. Δεν μπορούμε να προβάλουμε αντιρρήσεις ούτε στο αν 
η δήμευση των περιουσιών των λάθρα μεταναστευσάντων 
Ελλήνων πολιτών βρίσκεται σε συμφωνία με το ελληνικό 
Σύνταγμα, δεδομένου ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε 
ανάμειξη στις εσωτερικές τους υποθέσεις.
3. Δεν μπορούμε να προβάλουμε αντιρρήσεις για την ίδια την 
αρχή της δήμευσης των ακινήτων των διαφυγόντων πολιτών, 
δεδομένου ότι η αρχή αυτή είναι αποδεκτή και στην νομοθεσία 
μας (προχωρούμε μάλιστα ακόμη περισσότερο, καθώς 
δημεύουμε την ακίνητη περιουσία χωρίς αποζημίωση ακόμη και 
στην περίπτωση της νόμιμης αφαίρεσης υπηκοότητας).
Ως εκ τούτου, δεν απομένουν παρά μόνο ενέργειες σε πολιτικό 
επίπεδο και με πολιτικά επιχειρήματα.88

�7 DAMSPS, PA, έτος 1953, fascikla 31, dosije 5, signatura 411799/19 Αυγούστου 1953.
�� DAMSPS, PA, έτος 1953, fascikla 31, dosije 5, signatura 411799/29 Αυγούστου 1953.
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Η ηγεσία του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε 
αποδεκτή την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας. Οι οδηγίες της στον 
Γιουγκοσλάβο πρεσβευτή στην Αθήνα ήταν να προβεί σε διάβημα 
διαμαρτυρίας προς τις ελληνικές αρχές «σε όσο το δυνατόν φιλικό-
τερο τόνο, ώστε σε καμία περίπτωση να μην εκλάβει τον χαρακτήρα 
ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας».89 Η γιουγκο-
σλαβική όμως Κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να πολιτικοποιήσει 
το ζήτημα. Για τον λόγο αυτό, υπήρξε δημόσια αντίδραση από το 
ειδησεογραφικό πρακτορείο Jugopres, την οποία αναμετέδωσαν τα 
υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Δεν έγινε γνωστό πως προκλήθηκε το 
δημοσίευμα του Jugopres. Πάντως, ο πολιτικός θόρυβος που προκλή-
θηκε από τη δεδομένη ενέργεια, ουδόλως μετέβαλε την άποψη του 
Νομικού Συμβουλίου. Όταν μετά από μερικούς μήνες κλήθηκε εκ 
νέου να γνωμοδοτήσει για το νομοθετικό διάταγμα, κατέληξε στο 
ίδιο συμπέρασμα:

Οι Έλληνες πιθανότατα θα θεωρήσουν κάθε παρέμβασή μας ως 
ανάμειξη στις εσωτερικές τους υποθέσεις, καθώς πουθενά στον 
νόμο δεν αναφέρεται ότι ο ίδιος στρέφεται κατά εθνοτικής ομάδας 
[etnička grupa] (Οι Έλληνες, άλλωστε, επίσημα δεν θα αναγνωρίσουν 
την ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας). Ως εκ τούτου, πρόκειται 
για ένα σημαντικό πολιτικό πρόβλημα και πρέπει να βρεθεί ένας 
φιλικός τρόπος, ώστε το ζήτημα να επιλυθεί χωρίς την τυπική 
ανάμειξη στις εσωτερικές ελληνικές υποθέσεις.90

Δύο χρόνια αργότερα, το Νομικό Συμβούλιο του γιουγκοσλαβικού 
Υπουργείου Εξωτερικών επανήλθε στο ζήτημα με νέα επιχειρήματα. 
Η  γνωμοδότησή του είχε ως εξής:

Μεγάλος αριθμός προσφύγων από τη Μακεδονία του Αιγαίου 
εγκατέλειψε την περιουσία του στην Ελλάδα και οι ελληνικές 

�� DAMSPS, PA, έτος 1953, fascikla 31, dosije 5, signatura 412015/31 Αυγούστου 1953.
�0 DAMSPS, PA, έτος 1953, fascikla 31, dosije 5, signatura 417457/5 Νοεμβρίου 1953.
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Αρχές είτε μέσω καταδικαστικών αποφάσεων είτε μέσω ειδικών 
διατάξεων, όπως είναι το Νομοθετικό Διάταγμα «Περί επανοι-
κήσεως των παραμεθόριων περιοχών», δήμευσαν την περιουσία 
αυτή προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου.
Ωστόσο, δεν υφίσταται νομική βάση για την έγερση απαιτήσεων 
από την πλευρά μας και τούτο γιατί:

α) Σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες που δεν αποδέχθηκαν την 
υπηκοότητά μας, επ’ ουδενί δεν νομιμοποιούμαστε να εγείρουμε 
εν ονόματί τους τέτοιες απαιτήσεις και από θέση αρχής πρέπει 
να αποκλείσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

β) Σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες που αποδέχθηκαν την 
υπηκοότητά μας, με την έγερση απαιτήσεων εν ονόματί τους 
θα παραβιάζαμε την αρχή, σύμφωνα με την οποία το κράτος 
δεν έχει δικαίωμα να παρέχει νομική συνδρομή στους πολίτες 
του για ζητήματα που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα 
που εκείνοι δεν ήταν πολίτες του. Εφαρμόζοντας την αρχή 
αυτή, εμείς αρνηθήκαμε στο Ισραήλ το δικαίωμα να μας εγείρει 
αιτήματα σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών του, 
οι οποίοι προηγουμένως ήταν πολίτες μας (Η Δυτική Γερμανία 
αναγνώρισε στο Ισραήλ το δικαίωμα αυτό).

Εξάλλου, εμείς δεν αναγνωρίζουμε στην Αυστρία, τη Γερμανία 
και σε άλλα κράτη το δικαίωμα προστασίας των Φολκντόιτσερ,91 
πρώην Γιουγκοσλάβων πολιτών. Στη συμφωνία για τις αποζημι-
ώσεις [που υπογράψαμε] με τις ΗΠΑ πράξαμε το ίδιο, μέσω της 
διάταξης να μην αναγνωρίζουμε αποζημίωση στους πολίτες των 
ΗΠΑ, οι οποίοι δεν ήταν πολίτες των ΗΠΑ μέχρι την υπογραφή 
της συμφωνίας. Εξαίρεση από την θέση μας αυτή έγινε με τις 
διατάξεις της ίδιας συμφωνίας με την οποία αναγνωρίσαμε [το 
δικαίωμα] αποζημίωσης σε όλους τους πολίτες των ΗΠΑ οι οποίοι 
ήταν πολίτες τους μέχρι το 1948, μολονότι γνωρίζαμε ότι μεταξύ 
αυτών υπήρχαν και άτομα που είχαν την υπηκοότητά μας (διπλή 

�1 Γερμανικής καταγωγής πολίτες της Γιουγκοσλαβίας που εκδιώχθηκαν από τη χώρα μετά 
την απελευθέρωση, ως συνεργάτες των Ναζί.
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υπηκοότητα), κάτι που βεβαίως δεν αναφέρεται ρητά, αλλά απο-
τελεί σε κάθε περίπτωση σιωπηρή αναγνώριση του δικαιώματος 
των ΗΠΑ στη χορήγηση νομικής προστασίας στους πολίτες τους 
και για ζητήματα που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα 
που εκείνοι δεν ήταν πολίτες τους.
Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα αφαίρεσε την υπηκοότητα μεγάλου 
μέρους των προσφύγων από τη Μακεδονία του Αιγαίου, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκφράσει επιφυλάξεις ότι 
πρόκειται για πολίτες της και να μας αμφισβητήσει το δικαίωμα. 
Αυτό όμως δεν αλλάζει τα πράγματα, επειδή εμείς θα τους 
παρείχαμε προστασία για χρονικό διάστημα και για υποθέσεις 
που έλαβαν χώρα όταν οι ίδιοι δεν ήταν πολίτες μας, κάτι που 
αρνούμαστε σε άλλους. 

Ουσιαστικά, το Νομικό Συμβούλιο του γιουγκοσλαβικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών διαπίστωσε την έλλειψη νομικών επιχειρημάτων 
για την γιουγκοσλαβική πλευρά στο ζήτημα διεκδίκησης των περιου-
σιών των προσφύγων που είχαν διαφύγει από το ελληνικό έδαφος και 
είχαν εγκατασταθεί στη Γιουγκοσλαβία. Κατέστησε, μάλιστα, σαφές 
ότι η πρακτική του ελληνικού κράτους δεν διέφερε από την πρακτική 
που ακολουθούσε η Γιουγκοσλαβία σε ανάλογες περιπτώσεις. Στο 
πλαίσιο αυτό, συμπέρανε:

Ως εκ τούτου, πρέπει να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό 
πρωτίστως από πολιτική και όχι από νομική σκοπιά. Πράγματι, 
το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα με την θέση μας σχετικά 
με το ζήτημα της μειονότητάς μας στην Ελλάδα γενικότερα. 
Μέχρις ότου οι Έλληνες μας αμφισβητούν κάθε δικαίωμα για 
επίδειξη ενδιαφέροντος σχετικά με τη μειονότητά μας στην 
Ελλάδα με την άρνηση της ύπαρξης μιας τέτοιας μειονότητας, 
οι ίδιοι [οι Έλληνες] υπό αυτό το πρίσμα θα εξετάσουν και την 
προσπάθεια παροχής νομικής προστασίας από πλευράς μας 
προς τους μειονοτικούς-πρόσφυγες. Βάσει της μέχρι τώρα 
εμπειρίας και τη θέση της Ελλάδας στο ζήτημα αυτό, θα 
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πρέπει να αναμένεται έντονη αντίδραση της επίσημης Ελλάδας 
και μια φορτισμένη εκστρατεία του ελληνικού Τύπου στην 
περίπτωση τυπικής παρουσίασης του αιτήματος αυτού από την 
πλευρά μας, όπως άλλωστε πάντοτε μέχρι τώρα αντιδρούσαν 
οι Έλληνες, ελλείψει νομικών επιχειρημάτων, γενικότερα, στο 
ζήτημα της μακεδονικής μειονότητας.

Πέραν των πολιτικών επιχειρημάτων, η νομική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών θεώρησε σκόπιμο να εμπλουτίσει τη σχε-
τική επιχειρηματολογία εστιάζοντας στο κόστος που επωμίσθηκε 
το γιουγκοσλαβικό κράτος με την εγκατάσταση των προσφύγων 
στο έδαφός του:

Θα ήταν ίσως καλύτερος ο τρόπος της παρουσίασης του 
ζητήματος των περιουσιών των Αιγαιατών προσφύγων σε 
ανθρωπιστική βάση, με το επιχείρημα ότι μεγάλος αριθμός 
προσφύγων έπεσε στις πλάτες μας και παράλληλα δεν είναι 
σε θέση να χρησιμοποιήσει την περιουσία του. 

Ταυτόχρονα, όμως, θεώρησε καλό να επισημάνει και τις «παρε-
νέργειες» μιας τέτοιας προσέγγισης:

Σε κάθε όμως περίπτωση, η παρουσίαση ενός τέτοιου 
ζητήματος βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τη γενικότερη 
θέση μας για το ζήτημα αυτό, για τον μελλοντικό του 
προσανατολισμό, δηλαδή εάν υπολογίζουμε ότι οι Αιγαιάτες 
πρόσφυγες θα μείνουν οριστικά σε μας ή τελούμε εν αναμονή 
της κατάλληλης στιγμής ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε 
το ζήτημα της επιστροφής τους στην Ελλάδα. Υπό το πρίσμα 
αυτό, το να θέσουμε το ζήτημα της αποζημίωσης για την 
περιουσία τους θα σήμαινε ταυτόχρονα ότι έχουμε αποδεχθεί 
ότι αυτοί θα παραμείνουν σε μας και στην περίπτωση αυτή 
δεν αποκλείεται οι Έλληνες να αποδεχθούν τη συζήτηση 
για την καταβολή αποζημίωσης για την περιουσία τους. Και 



Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία

7�

αυτό, εννοείται, επειδή με την κίνηση αυτή θα εξέλειπε ένα 
σημαντικό γι’ αυτούς εσωτερικό ζήτημα.

Με την παρέμβασή της, η νομική υπηρεσία του γιουγκοσλαβικού 
Υπουργείου Εξωτερικών κατέδειξε το δίλημμα που αντιμετώπιζε η 
γιουγκοσλαβική διπλωματία: Από τη μια μεριά, θέτοντας το ζήτημα 
της επιστροφής των προσφύγων ακύρωνε το αίτημα για την κατα-
βολή από το ελληνικό κράτος αποζημίωσης για τις περιουσίες τους. 
Από την άλλη, όμως, προβάλλοντας το αίτημα των αποζημιώσεων 
για τα περιουσιακά στοιχεία των «Αιγαιατών», αποδεχόταν ουσια-
στικά την οριστική εγκατάσταση των προσφύγων στην επικράτεια 
του γιουγκοσλαβικού κράτους. Συνεκτιμώντας όλες τις παραπάνω 
παραμέτρους, το Νομικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Γιουγκοσλαβίας κατέληξε ότι εναπόκειται στην ίδια την κυβέρνηση 
του Βελιγραδίου να λάβει την πολιτική απόφαση εάν «θα θέσει ή όχι 
το ζήτημα της αποζημίωσης των περιουσιών των προσφύγων από 
την Μακεδονία του Αιγαίου, σημερινών πολιτών μας».92

Το έγγραφο της νομικής υπηρεσίας του γιουγκοσλαβικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών εστάλη στην κυβέρνηση της ΛΔΜ, η οποία, σε 
άκρως απόρρητο έγγραφό της, αναγνώρισε τις νομικές δυσκολίες 
που ανέκυπταν με την ανακίνηση του ζητήματος των περιουσιών. 
Έκρινε όμως σκόπιμη την παρέμβαση προς τις ελληνικές αρχές, για 
πολιτικούς πρωτίστως λόγους, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό 
των μέτρων που υιοθετήθηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση και τα 
οποία, κατά την γιουγκοσλαβική αντίληψη, στόχευαν στην ολοκλη-
ρωτική αφομοίωση της «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα. 
Στο έγγραφο της κυβέρνησης της ΛΔΜ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα:

Θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να τεθεί στην ελληνική 
Κυβέρνηση, ακόμη και αν οι προσπάθειές μας δεν έχουν κάποιο 
αποτέλεσμα, επειδή πρόκειται για ένα από τα συγκεκριμένα ζη-

�2 DAMSPS, PA, έτος 1955, fascikla 22, dosije 2, signatura 412935/12 Ιουλίου 1955.
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τήματα στα οποία μπορούμε, μεταξύ άλλων, να αμφισβητήσουμε 
σοβαρά την πεποίθηση της ελληνικής πολιτικής ότι το ζήτημα 
της μακεδονικής μειονότητας στην ολότητά του θα επιλυθεί όπως 
εκείνη επιθυμεί, απλά όταν της δοθεί ο απαραίτητος χρόνος. 
Είναι φανερές οι δυσκολίες που προκύπτουν για το ζήτημα αυτό 
και για τις οποίες γίνεται λόγος στο υπ’ αριθμ. 92628/12.7.1953 
[σ.σ. λάθος ημερομηνία, είναι του 1955] έγγραφο του Νομικού 
Συμβουλίου.
Για αυτές τις προσφυγικές μάζες υπάρχει το πρόβλημα 
των περιουσιών: ένα μέρος αυτών των ανθρώπων έλαβε 
την υπηκοότητά μας και ένα άλλο όχι. Τούτο καταδεικνύει 
αναμφίβολα και την διαφορετική προσέγγιση του ζητήματος, 
καθώς δεν νομιμοποιούμαστε να παράσχουμε κάποια νομική 
προστασία στους πρόσφυγες που δεν είναι πολίτες μας.
Σε ό,τι αφορά εκείνους που αποδέχθηκαν την υπηκοότητά μας 
και στους οποίους νομιμοποιούμαστε να παράσχουμε νομική 
προστασία, η δυσκολία προέρχεται από το γεγονός ότι εμείς 
αρνηθήκαμε σε κάποια άλλα ενδιαφερόμενα κράτη το δικαίωμα 
αποζημίωσης της περιουσίας των πολιτών τους. 

Ήταν φανερή η ευθυγράμμιση της κυβέρνησης της ΛΔΜ με τις 
απόψεις της νομικής υπηρεσίας του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου 
Εξωτερικών. Ωστόσο, η τοπική κυβέρνηση των Σκοπίων επιχείρησε 
να προβεί σε κάποιον παραλληλισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης 
με τις συμφωνίες που είχαν υπογραφεί μεταξύ της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας, κατά τον Μεσοπόλεμο, και οι οποίες, εκτός από την εθε-
λούσια ανταλλαγή πληθυσμών, εμπεριείχαν ρυθμίσεις σχετικές με 
την αποζημίωση των περιουσιακών στοιχείων των υπό μετακίνηση 
ατόμων. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται:

Επιθυμούμε ωστόσο να επιστήσουμε την προσοχή του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών στο γεγονός ότι η Ελλάδα με τη Βουλγαρία 
υπέγραψε στο παρελθόν (Λοζάνη, 1932) [sic] ένα σύμφωνο, με 
το οποίο αναγνώρισε στους πρόσφυγες και τους μετανάστες 
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από την Ελλάδα στη Βουλγαρία -και οι οποίοι είχαν λάβει την 
υπηκοότητα- το δικαίωμα αποζημίωσης της περιουσίας τους στην 
Ελλάδα. Αυτή ίσως η πρωτοφανής [κίνηση] που έκανε η Ελλάδα, 
θα μπορούσε κάπως να μας χρησιμεύσει για την επίτευξη μιας 
χωριστής συμφωνίας στο ζήτημα των Αιγαιατών προσφύγων που 
έλαβαν την υπηκοότητά μας.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες προσφυγικές μάζες που δεν 
έλαβαν την υπηκοότητά μας, θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να 
τεθεί το ζήτημα σε διαφορετική βάση από εκείνη που προτείνει η 
Νομική Υπηρεσία, δηλαδή «με το επιχείρημα ότι μεγάλος αριθ-
μός προσφύγων έπεσε στις πλάτες μας…». Έχουμε την άποψη 
ότι για τους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει, πριν από όλα, να 
τεθεί το ζήτημα της εθελουσίας επιστροφής τους στην Ελλάδα, 
στην περιουσία τους, δεδομένου ότι από εθνικής απόψεως αυτό 
είναι το πλέον αποδεκτό για εμάς. Το ζήτημα της αποζημίωσης 
αυτής της περιουσίας θα τεθεί μόνο όταν εξαντληθούν στις 
ελληνικές αρχές όλες οι δυνατότητες για την επιστροφή τους 
στα πατρώα εδάφη…93

Έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Νομικού Συμβουλίου 
περί απουσίας νομικής βάσης για την έγερση του ζητήματος των 
περιουσιών των προσφύγων που είχαν καταφύγει στα χρόνια της 
Κατοχής και του Εμφυλίου στη Γιουγκοσλαβία και με δεδομένη την 
εκπεφρασμένη επιθυμία της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας να τεθεί το ζήτημα στις διμερείς σχέσεις με την 
Ελλάδα, το αρμόδιο τότε για τις βαλκανικές υποθέσεις Β΄ Τμήμα 
του Υπουργείου Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας, σε σημείωμά του 
προς τον Υπουργό Εξωτερικών Κότσα Πόποβιτς, επεσήμανε, μεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα:

�3 DAMSPS, PA, έτος 1955, fascikla 22, dosije 2, signatura 412935/12 Ιουλίου 1955, όπου βρίσκεται 
συνημμένο το άκρως απόρρητο έγγραφο της κυβέρνησης της ΛΔΜ με αριθμ. 1/24 Σεπτεμ-
βρίου 1955. 
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Περισσότερο περίπλοκο είναι το ζήτημα των περιουσιών των 
προσφύγων από τη Μακεδονία του Αιγαίου. Νομική βάση 
για την εκκίνηση του προβλήματος δεν υφίσταται. Ωστόσο, 
μπορούμε σε ανθρωπιστική βάση να ζητήσουμε την επιστροφή 
των ανθρώπων αυτών στις περιουσίες τους. Οι Έλληνες ήδη 
εγκαθιστούν στις περιουσίες των προσφύγων έποικους από τη 
Νότια Ελλάδα. Αν συνεχισθεί η διαδικασία αυτή, τότε σύντομα 
όλη η περιουσία των Αιγαιατών Μακεδόνων θα περάσει στα 
χέρια των εποίκων – χωρίς υλική αποζημίωση. Με ενδεχόμενη 
πίεση προς τους Έλληνες θα μπορούσαμε να πετύχουμε, αν όχι 
να σταματήσουμε, τουλάχιστον να περιορίσουμε τις συνέπειες 
των μέτρων που λαμβάνουν με στόχο την πλήρη εξόντωση της 
μειονότητάς μας στην Ελλάδα. Μπορούμε να επιδείξουμε το 
ενδιαφέρον μας για το ζήτημα αυτό, ζητώντας από τους Έλληνες 
να μας πουν ποιά είναι η αξία της περιουσίας των προσφύγων 
από τη Μακεδονία του Αιγαίου, χωρίς να αναφέρουμε το στόχο 
του ενδιαφέροντός μας. 

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία θαυμάσια ευκαιρία, 
ώστε το πρόβλημα των Αιγαιατών Μακεδόνων να τεθεί με έναν 
έμμεσο τρόπο και να τεθεί ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ανεξαρτή-
τως της θετικής ή αρνητικής επίλυσής του. 94

Τελικά, στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό 
διάστημα που ακολούθησε και οι οποίες κατέληξαν στην υπογρα-
φή της σύμβασης αποζημίωσης των περιουσιών Ελλήνων πολιτών 
στην Γιουγκοσλαβία και αντίστροφα, η γιουγκοσλαβική πλευρά 
αποφάσισε να μην ανακινήσει το ζήτημα των περιουσιών των προ-
σφύγων που είχαν εγκατασταθεί στο έδαφός της στη διάρκεια της 
Κατοχής και του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Μπορούμε προς 
το παρόν να εικάσουμε τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση 
αυτή, με κυριότερο αυτόν της έλλειψης στοιχείων. Στις 6 Ιουλίου 1957 
το γιουγκοσλαβικό Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο ανατέθηκε 

�4 DAMSPS, PA, έτος 1955, fascikla 22, dosije 2, signatura 412935 (χωρίς ημερομηνία).
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η διαδικασία συγκέντρωσης των στοιχείων για τις περιουσίες των 
«Αιγαιατών» στην Ελλάδα, διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το 
1953, ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι στο διάστημα αυτό 
παρέλαβε «μόλις 932 αιτήσεις». Κατέστησε, ωστόσο, σαφές ότι το 
Υπουργείο Οικονομικών 

ούτε καν προέβη σε τακτοποίηση των στοιχείων για τον αριθμό, 
την κατηγορία, το μέγεθος και την αξία της εγκαταλελειμμένης 
περιουσίας. Τα παρεχόμενα στοιχεία στα ερωτηματολόγια 
είναι τέτοια, ώστε πράγματι από αυτά δεν θα μπορούσε κάποιος 
να αποκτήσει μια εικόνα για τον αριθμό, την κατηγορία, το 
μέγεθος και την αξία, ούτε εάν η εγκαταλελειμμένη περιουσία 
ήταν στην κατοχή του ατόμου που συμπλήρωσε τη δήλωση ή εάν 
ο ίδιος ήταν συνιδιοκτήτης ή ακόμη και κληρονόμος και τούτο 

�� Μαΐου – � Ιουνίου 1���. Επίσκεψη του Τίτο στη ΛΔΜ.
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μόνο μετά τον θάνατο των γονιών του ή των λοιπών συγγενών, 
οι οποίοι παρέμειναν στην Ελλάδα.95

Ο δεύτερος λόγος της αποφυγής ανακίνησης του ζητήματος των 
προσφυγικών περιουσιών σχετίζεται μάλλον με το εσωτερικό ελλη-
νικό νομικό πλαίσιο. Χωρίς να έχουμε υπεισέλθει στη διερεύνηση 
των νομικών ρυθμίσεων που επακολούθησαν του Νομοθετικού 
Διατάγματος «Περί επανοικήσεως των παραμεθόριων περιοχών» του 
1953, επισημαίνουμε ότι η γιουγκοσλαβική διπλωματία δεν δήλωνε 
κατηγορηματικά ότι οι περαιτέρω ρυθμίσεις επί ελληνικού εδάφους 
συνέχιζαν να λειτουργούν εις βάρος των «Αιγαιατών». Έκθεση του 
γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών, που προετοιμάστηκε με 
αφορμή την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στη Γιουγκοσλα-
βία, στα τέλη του 1956 και κοινοποιήθηκε στον Τίτο, ανέφερε για το 
συγκεκριμένο ζήτημα:

Πριν από αρκετό καιρό, το ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατείας 
κατήργησε τον νόμο βάσει του οποίου υλοποιούνταν η δήμευση 
των περιουσιών των προσφύγων που εγκατέλειψαν την Ελλάδα 
στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Ο νόμος αυτός στρεφόταν 
αποκλειστικά σε βάρος των Αιγαιατών Μακεδόνων. Την εποχή 
της υιοθέτησης του νόμου (ο νόμος υιοθετήθηκε το 1953) 
προβήκαμε σε διαβήματα διαμαρτυρίας προς τους Έλληνες, 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα οι Έλληνες κατήργησαν τον 
νόμο χωρίς προηγούμενες εξαγγελίες ότι θα το πράξουν. 
Πρόκειται αναμφίβολα για θετική εξέλιξη. Λόγω της έλλειψης 
της [σχετικής] επιχειρηματολογίας, είναι δύσκολο να δοθεί 
εξήγηση για τα κίνητρα που όρισαν αυτή την απόφαση της 
ελληνικής Κυβέρνησης.96

�5 DAMSPS, PA, έτος 1957, fascikla 32, dosije 13, signatura 413506/19 Ιουνίου 1957, όπου είναι 
συνημμένo το υπ’ αριθμ. 3041/6 Ιουλίου 1957 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με 
την έκθεση του А. Στογιάνοβιτς.

�6 Σφέτας, Στη σκιά του Μακεδονικού, σ. 179.
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Λίγα χρόνια αργότερα, ο Έλληνας δικηγόρος του γιουγκοσλα-
βικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη έθεσε υπόψη των γιουγκο-
σλαβικών αρχών νέες πληροφορίες για την περαιτέρω αλλαγή του 
ελληνικού νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον επανεποικισμό 
των παραμεθόριων περιοχών. Ο δικηγόρος, σε σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε στο προξενείο στις 22 Νοεμβρίου 1960, ενημέρωσε 
τους Γιουγκοσλάβους διπλωμάτες ότι το νομοθετικό διάταγμα που 
υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 1957 περιόρισε τα ακίνητα, τα οποία 
υπόκειντο στις διατάξεις του Νόμου του 1953. Συγκεκριμένα, έθεσε 
υπόψη τους την ρύθμιση που προσδιόρισε ότι: 

H αληθής έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.Δ. 25/53 «Περί 
επανεποικισμού των παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως 
του πληθυσμού αυτών» και του άρθρου 42 του Ν.Δ. 3784/57 είναι 
ότι αύται αφορώσι τα εγκαταλελειμμένα εις τας παραμεθορίους 
περιοχάς καθαρώς αγροτικά κτήματα, ως και εκείνα εκ των 
εις τα χωρία και συνοικισμούς των περιοχών τούτων των 
τύποις αστικών άτινα ήθελον κατά την κρίσιν των Γεωργικών 
Υπηρεσιών ή των Επιτροπών απαλλοτριώσεων χαρακτηρισθή 
ως προσφερόμενα προς εξυπηρέτησιν γεωργικών σκοπών, ουχί 
δε και τα εν ταις αυταίς περιοχαίς εγκαταλελειμμένα καθαρώς 
αστικά τοιαύτα άτινα εξακολουθούσι να διέπωνται υπό των 
διατάξεων του άρθρου 34 του Α.Ν. 1539/38. Αι κατ’ εφαρμογήν 
των ανωτέρω ερμηνευομένων διατάξεων λαβούσαι χώραν 
διαθέσεις κτημάτων των παραμεθορίων περιοχών θεωρούνται 
ως καλώς γενόμενοι.97

Ο Έλληνας δικηγόρος δεν παρέλειψε να ενημερώσει τους Γιου-
γκοσλάβους συνομιλητές του ότι νέο νομοθετικό διάταγμα, που 
υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 1959, επέφερε περαιτέρω τροποποιήσεις 
στο Νόμο του 1953. Επικαλέστηκε το άρθρο 12 του Νομοθετικού Δια-
τάγματος 3958 που προέβλεπε ότι: 

�7 Νομοθετικό Διάταγμα 3800/ΦΕΚ 256/19 Δεκεμβρίου 1957, άρθρο 5, παράγρ. 3.



Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

�6

Κατά την εκτίμησιν των κατά τόπους ειδικών συνθηκών, η 
Επιτροπή Απαλλοτριώσεων δύναται, κατά την κρίσιν της, να 
παραχωρήση, εφ’ όσον δεν διετέθησαν προσωρινώς ή οριστικώς, 
τα υπό του ιδιοκτήτου ή κληρούχου εγκαταλειφθέντα ακίνητα 
εις τους εν χωρίω, ένθα τα ακίνητα ταύτα, διαμένοντας σύζυγον 
και κατιόντας αυτού ή εις τους λοιπούς συνδικαιούχους του 
ακινήτου. Εάν διετέθησαν, παραχωρείται ισαξία έκτασις εκ 
τυχόν υπαρχουσών εν τω χωρίω ή ομόροις τοιούτοις διαθεσίμων 
ή κοινοχρήστων εκτάσεων.98

�� «Νομοθετικόν Διάταγμαν υπ’ αριθμ. 3958: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των 
περί οριστικών παραχωρητηρίων των κλήρων διατάξεων της Επικοικιστικής Νομοθεσίας, 
κυρώσεως πράξεών τινων του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων», ΦΕΚ 
133/2 Ιουλίου 1959, άρθρο 12.

� Μαρτίου 1���. Επίσκεψη του Τίτο στα Σκόπια.
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Ο δικηγόρος ενημέρωσε επίσης τους Γιουγκοσλάβους συνομιλητές 
του για τα σχετικά με την διαδικασία βήματα που έπρεπε να γίνουν 
από την πλευρά των ενδιαφερομένων για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του νόμου. Κατά τον ίδιο, απαιτούνταν:

1. Οι ιδιοκτήτες, που ζουν στο εξωτερικό, να εξουσιοδοτήσουν 
κάποιο άτομο στην Ελλάδα και να το εφοδιάσουν με έγκυρα 
πληρεξούσια προκειμένου να τους εκπροσωπούν και να 
καταθέτουν αιτήσεις για την επιστροφή των περιουσιών.

2. Μαζί με το πληρεξούσιο οι ιδιοκτήτες πρέπει να 
καταθέσουν και τις ακόλουθες εξηγήσεις:
α. με ποιον τρόπο απέκτησαν την περιουσία που τους 
αφαιρέθηκε (αγορά, κληρονομιά, δωρεά κλπ.),
β. να περιγράψουν με ακρίβεια το μέρος που βρίσκεται και 
από τι αποτελείται, και 
γ. να καταθέσουν αποδείξεις για την κυριότητα (ταπού, 
συμβολαιογραφικές πράξεις κλπ.). Ωστόσο, στο βαθμό που 
αυτές οι αποδείξεις δεν υφίστανται, το εξουσιοδοτημένο άτομο 
μπορεί να τις αποκτήσει από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. 

3. Θα ήταν σκόπιμο οι αιτήσεις για την επιστροφή ή την 
αποζημίωση να κατατεθούν εντός τριετίας από την ημερομηνία 
ψήφισης του νομοθετικού διατάγματος, ήτοι μέχρι τα τέλη 
Ιουνίου 1961 [sic! η τριετία συμπληρωνόταν το 1962].

4. Το νομοθετικό διάταγμα δεν αφορά την περιουσία των 
προσώπων που καταδικάστηκαν από τακτικές δικαστικές 
αποφάσεις για την δήμευση περιουσιών.

5. Εξ’ ίσου δεν αφορά ούτε την ακίνητη περιουσία που 
βρίσκεται στις πόλεις. 

6. Αφορά όλα τα πρόσωπα που έφυγαν από την Ελλάδα χωρίς 
άδεια και διαβατήρια, ανεξάρτητα εάν απέκτησαν την 
υπηκοότητα των χωρών που έχουν σήμερα εγκατασταθεί, 
ή διατήρησαν την ελληνική υπηκοότητά τους.99

�� DAMSPS, PA, έτος 1960, fascikla 31, dosije 4, signatura 431947/2 Δεκεμβρίου 1960.
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Ο συγκεκριμένος δικηγόρος κατέθεσε, τον Απρίλιο του 1961, και 
γραπτώς τις απόψεις του για το ελληνικό νομικό πλαίσιο που ρύθ-
μιζε τα ζητήματα των περιουσιών των προσφύγων που διέφυγαν 
στη Γιουγκοσλαβία. Προσδιόρισε τρεις σχετικές νομοθετικές ρυθ-
μίσεις: Πρώτον, το Ψήφισμα Μ της 20ης Ιανουαρίου 1948, βάσει του 
οποίου δημεύονταν τα περιουσιακά στοιχεία όσων μετείχαν ενεργά 
ή βοηθούσαν τους αντάρτες του ΔΣΕ, ή απώλεσαν την ιθαγένεια. 
Δεύτερον, τον προαναφερόμενο Νόμο του 1953, ο οποίος, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες του δικηγόρου, κρίθηκε αντισυνταγματικός 
και ακολούθησαν οι ρυθμίσεις του 1957 και 1959 που αναφέρθηκαν 
ανωτέρω. Τέλος, το νόμο που ρύθμιζε το ζήτημα των περιουσιών των 
δωσιλόγων. Στην πρώτη περίπτωση, υπογράμμισε ότι, ανεξάρτητα 
εάν κάποιος μετείχε ή βοηθούσε τον ΔΣΕ, ήταν αναγκαία η έκδοση 
σχετικής καταδικαστικής απόφασης από τα ελληνικά δικαστήρια, με 
την οποία επιβάλλονταν και η ποινή της δήμευσης της περιουσίας 
του καταδικασθέντος. Στη δεύτερη περίπτωση, ο δικηγόρος τόνισε 
την κατάργηση της σχετικής διάταξης του 1953 και της επαναφοράς 
των ρυθμίσεων του μεσοπολεμικού υπ’ αριθμ. 1939 Νόμου του έτους 
1938, βάσει του οποίου, εάν ο ιδιοκτήτης περιουσίας που δηλώθηκε 
ως εγκαταλελειμμένη εμφανιστεί εντός τριετίας από την ημερομη-
νία εγγραφής της πράξης δήμευσης, τότε τα περιουσιακά στοιχεία 
επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη ή ο ίδιος αποζημιώνεται εάν δεν είναι 
δυνατή η αλλαγή του νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Τέλος, για 
τους καταδικασθέντες ως δωσιλόγους ο δικηγόρος υπογράμμισε την 
ανάγκη αθώωσής τους μέσω νέας δικαστικής διαδικασίας, προκειμέ-
νου να τους επιστραφεί η δημευμένη περιουσία ή να αποζημιωθούν 
γι’ αυτήν. Κατέληξε δε, γράφοντας ότι: 

Όλοι όσοι βρίσκονται στην Γιουγκοσλαβία και οι οποίοι μετείχαν 
ή δεν μετείχαν στον Εμφύλιο Πόλεμο και εγκατέλειψαν 
την περιουσία τους στην Ελλάδα, πρέπει να ενημερωθούν 
εγκαίρως για τα ανωτέρω (μέσω του τύπου κλπ.), προκειμένου 
να δηλώσουν στο προξενείο το μέγεθος της περιουσίας τους και 
σε ποιο μέρος της Ελλάδας βρίσκεται. Για κάθε άτομο χωριστά 
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μπορούμε να πληροφορηθούμε από το τοπικό δικαστήριο εάν 
δημεύθηκε ή όχι η περιουσία του. Βάσει αυτών, όλοι όσοι δεν 
απώλεσαν την περιουσία τους [σ.σ. με δικαστικές αποφάσεις], 
πρέπει να ενημερωθούν ώστε να καταθέσουν τα σχετικά 
πληρεξούσια και τα λοιπά απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου 
να αιτηθεί η επιστροφή της περιουσίας τους στο προβλεπόμενο 
από τον νόμο χρονικό διάστημα.100

Μετά την σχετική ενημέρωση του γιουγκοσλαβικού γενικού 
προξενείου στη Θεσσαλονίκη ακολούθησε σύσκεψη στο Υπουργείο 
Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας, στις 15 Αυγούστου του 1961. Δεν 
κατέστη, προς το παρόν, εφικτό να εντοπισθεί το πρακτικό της σύσκε-
ψης. Μεταγενέστερο, ωστόσο, έγγραφο της νομικής υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών προς την αρμόδια για την Ελλάδα διεύθυνση 
του ίδιου υπουργείου περιέγραψε το πλαίσιο των αποφάσεων που 
ελήφθησαν. Σε έγγραφό της με θέμα τις «περιουσίες των Αιγαιατών 
Μακεδόνων στην Ελλάδα» ανέφερε:

Σε σχέση με το υπ’ αριθμ. 9470/1/5 Ιουνίου τ.ε. [σ.σ. 1962] έγγραφό 
σας σάς γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση για την προστασία της 
γιουγκοσλαβικής περιουσίας στο εξωτερικό θεωρεί σκόπιμο 
το εν θέματι ζήτημα να εξετασθεί σε σύσκεψη στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, στην οποία να μετάσχει και εκπρόσωπος της 
ΛΔΜ. Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι «οι νέες προτάσεις 
του Εκτελεστικού Συμβουλίου [σ.σ. Κυβέρνησης] της ΛΔΜ 
σχετικά με την επιστροφή των περιουσιών των Αιγαιατών 
Μακεδόνων στο Βασίλειο της Ελλάδας βρίσκονται σε αντίφαση 
[kolizija] με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, την 15η 
Αυγούστου 1961 και την γνωμοδότηση που εμπεριέχεται στο υπ’ 
αριθμ. 9470/3 Μαρτίου 1962 έγγραφό σας, όπου διαπιστώνεται 
ότι η εξέλιξη των ενεργειών για την επιστροφή της περιουσίας 

100 DAMSPS, PA, έτος 1962, fascikla 32, dosije 34, signatura 39490/12 Απριλίου 1962.
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των Αιγαιατών Μακεδόνων εξαρτάται σε τελική ανάλυση από 
την πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων προσώπων, δεδομένου 
ότι πρόκειται για δικό τους ιδιωτικό συμφέρον».101

Από το παραπάνω έγγραφο προκύπτει ότι οι υπηρεσίες του  
γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών θεωρούσαν πλέον ότι 
το ζήτημα αφορά τους ίδιους τους πρόσφυγες, οι οποίοι κλήθηκαν 
να κινήσουν τις σχετικές διαδικασίες στο πλαίσιο των νομοθετικών 
ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν στην Ελλάδα, στα έτη 1957 και 1959. Η 
κυβέρνηση της ΛΔΜ αντέδρασε στις αποφάσεις που ελήφθησαν στη 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1961 και κατέθε-
σε νέες προτάσεις, προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών για τη συνολική διευθέτηση του ζητήματος. Από τα 
μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το γιουγκοσλαβικό 
Υπουργείο Εξωτερικών προσανατολίστηκε στη συγκέντρωση στοι-
χείων για τα περιουσιακά στοιχεία των προσφύγων, με στόχο η σχε-
τική έκθεση να επιδοθεί στην ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο των 
συναντήσεων της 4ης μεικτής ελληνογιουγκοσλαβικής Επιτροπής 
που εξέταζε τις διεκδικήσεις Ελλήνων και Γιουγκοσλάβων πολιτών 
στη Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα, αντίστοιχα. Τον Σεπτέμβριο του 
1962 η γιουγκοσλαβική πλευρά ετοιμαζόταν να καταθέσει τα σχετικά 
στοιχεία στην προαναφερόμενη επιτροπή. Μεσολάβησε, ωστόσο, το 
παρακάτω έγγραφο της κυβέρνησης της ΛΔΜ:

Σχετικά με την επικείμενη συνάντηση της 4ης τεχνικής μεικτής 
γιουγκοσλαβοελληνικής Επιτροπής, σας γνωστοποιούμε τα 
ακόλουθα: 

1. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Λαϊκής Συνέλευσης [σ.σ. 
η κυβέρνηση] της ΛΔΜ δεν έχει αντιρρήσεις σχετικά με την 
ημερομηνία πραγματοποίησης της συνάντησης όπως προτείνει 
η ελληνική πρεσβεία, δηλαδή στις 22 Σεπτεμβρίου τ.ε.

2. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο, ωστόσο, εξέτασε τις 

101 DAMSPS, PA, έτος 1962, fascikla 34, dosije 40, signatura 422789/9 Ιουλίου 1962.
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ενδεχόμενες επιπτώσεις από την ανταλλαγή των εκθέσεων των 
εμπειρογνωμόνων Στογιάνοβιτς-Κωλλέτη [σ.σ. συμπροέδρων 
της επιτροπής] για τις διεκδικήσεις των Μακεδόνων από την 
Αιγαιακή Μακεδονία (οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
έκθεσή μας) και σχετικά μ’ αυτό προτείνει να μην γίνει η 
επίδοση σ’ αυτή τη συνάντηση της 4ης Επιτροπής.

Είναι γνωστό ότι σήμερα στο έδαφος της ΟΛΔΓ διαβιούν 30.000 
περίπου Μακεδόνες από την Αιγαιακή Μακεδονία, εκ των οποίων 
ένα σημαντικό τμήμα απέκτησε την γιουγκοσλαβική υπηκοό-
τητα, ή απώλεσε την ελληνική υπηκοότητα μετά από διάφορα 
μέτρα των ελληνικών αρχών. Δεδομένου ότι οι περιουσίες τους 
εντάχθηκαν στην έκθεση του Α. Στογιάνοβιτς, το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο εξέφρασε τον φόβο ότι η επίδοση της έκθεσης, ήτοι 
η μετέπειτα ένταξή της στο οριστικό πρωτόκολλο μεταξύ των 
δύο κυβερνήσεων για τις εκατέρωθεν διεκδικήσεις που έλαβαν 
χώρα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και για τις περιουσίες, 
σε βάρος των οποίων ελήφθησαν διάφορα περιοριστικά μέτρα 
(κατάσχεση, δήμευση, αγροτική μεταρρύθμιση κλπ.), δεν θα 
σημάνει παράλληλα την απομάκρυνση των διεκδικήσεων από 
την ημερήσια διάταξη.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να 
δώσουμε στην ελληνική πλευρά νομικά επιχειρήματα, βάσει 
των οποίων θα μπορούσε σε συγκεκριμένη περίσταση να 
υπερασπίσει τη θέση της σχετικά με τους πρόσφυγες, με 
το πρόσχημα ότι το ζήτημα αυτό επιλύθηκε με την οριστική 
ρύθμιση των διεκδικήσεων που έλαβαν χώρα μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι η γιουγκοσλαβική πλευρά, δεδομένου 
ότι πρόκειται για Γιουγκοσλάβους πολίτες, μπορούσε να 
δηλώσει τις διεκδικήσεις αυτές στη διάρκεια των συνομιλιών.

Δεδομένου ότι στη σημερινή περίσταση δεν υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την επίλυση του ζητήματος των προσφύγων, 
ως ένα πολύπλευρο πρόβλημα, με έναν ικανοποιητικό τρόπο, 
θεωρούμε χρήσιμο η επίδοση της έκθεσης να αναβληθεί και το 
όλο ζήτημα να παραμείνει ανοικτό.
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Από την άλλη πλευρά, πληροφορούμαστε ότι η Υπηρεσία 
Νομικών Υποθέσεων και Διεθνών Συνθηκών του Υπουργείου 
Εξωτερικών, με αφορμή μία πρότασή μας για την διαδικασία 
δήλωσης αυτών των διεκδικήσεων στα ελληνικά όργανα, απέστειλε 
το ζήτημα στο Πολιτικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος για την μη ανταλλαγή των 
εκθέσεων των εμπειρογνωμόνων Στογιάνοβιτς-Κωλλέτη.102

Μετά την εξέλιξη αυτή, το γιουγκοσλαβικό Υπουργείο Εξωτερι-
κών αποδέχθηκε την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης της ΛΔΜ 
και δεν κατέθεσε, ούτε το 1962 ούτε αργότερα, στην ελληνική επιτρο-
πή τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει για τα περιουσιακά στοιχεία 
των προσφύγων. Πριν την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής, 
πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 1964 σειρά συσκέψεων τόσο στο 
Βελιγράδι όσο και τα Σκόπια, μετά από τις οποίες η κυβέρνηση του 
Βελιγραδίου, με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης της ΛΔΜ, κα-
τέληξε στην ακόλουθη απόφαση:

Η κυβέρνηση έδωσε τη συγκατάθεσή της για την διεξαγωγή 
συνομιλιών για κάποια εκκρεμή ζητήματα στις σχέσεις ΣΟΔ 
της Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδας και έδωσε τη συγκατάθεσή 
της για τις θέσεις που εμπεριέχονται στο πληροφοριακό δελτίο 
του Υπουργείου Εξωτερικών και τις οποίες πρέπει να εκθέσει η 
γιουγκοσλαβική αντιπροσωπεία στη διάρκεια των συνομιλιών, 
και ειδικότερα για το σημείο 5. παράγραφος α) να μην εντάξει 
[στην έκθεση και το ζήτημα] των περιουσιών των Αιγαιατών 
Μακεδόνων καθώς και ότι στη διάρκεια της σύνταξης του κειμένου 
της αντίστοιχης συμφωνίας να προσέξει ώστε να μην ενταχθεί 
κάποια διατύπωση, η οποία θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι υπήρξε 
αποζημίωση για την περιουσία των Αιγαιατών Μακεδόνων.103

102 DAMSPS, PA, έτος 1962, fascikla 34, dosije 40, signatura 443538/7 Σεπτεμβρίου 1962. Η υπο-
γράμμιση είναι του πρωθυπουργού της ΛΔΜ, Βάντσο Αποστόλσκι.

103 DAMSPS, PA, έτος 1964, fascikla 43, dosije 6, signatura 436794/18 Σεπτεμβρίου 1964.



Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία

�3

Δεν μπορούμε φυσικά να γνωρίζουμε τις ελληνικές αντιδρά-
σεις στην περίπτωση που η γιουγκοσλαβική πλευρά κατέθετε την 
προαναφερόμενη έκθεση. Σε κάθε πάντως περίπτωση, η 4η μεικτή 
ελληνογιουγκοσλαβική επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της στα τέλη 
του 1964.104 

Το Βελιγράδι απέναντι στα Σκόπια

Τίθεται βεβαίως το ερώτημα αν και κατά πόσο οι πρωτοβουλίες 
που λάμβανε η κυβέρνηση της ΛΔΜ, εναρμονίζονταν με την επίσημη 
γιουγκοσλαβική πολιτική· ή, αντίθετα, κατά πόσο η κυβέρνηση του 
Βελιγραδίου χρησιμοποιούσε την πολιτική των Σκοπίων ως μέσο 
πίεσης προς την Ελλάδα για την επίτευξη έτερων πολιτικών στόχων. 
Επίσης, σε ποιο βαθμό η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανεχόταν τις 
αντιδράσεις της ΛΔΜ σε σχέση με την Ελλάδα και απλώς παρενέ-
βαινε, εφόσον οι κινήσεις των Σκοπίων ξεπερνούσαν τα εσκαμμένα 
δημιουργώντας προβλήματα στις διμερείς ελληνογιουγκοσλαβικές 
σχέσεις. Είχε, τελικά, η ΛΔΜ το περιθώριο της χάραξης μιας δια-
φορετικής πολιτικής από εκείνη που εφάρμοζε το ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με την Ελλάδα;

Η απάντηση στα παραπάνω δεν δύναται να είναι μονοδιάστατη, 
όπως άλλωστε διαφάνηκε και από την ανάλυση των δεδομένων. Η 
ελληνική διπλωματία καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 
είχε καταλήξει στην εκτίμηση ότι υιοθετούνταν δύο διαφορετικές 
προσεγγίσεις, η μετριοπαθής που προκρινόταν από το Βελιγράδι 
και η ριζοσπαστικότερη θεώρηση, που εκπορευόταν από τα Σκόπια. 
Προς επιβεβαίωση των θέσεών της, αντιπαρέθετε τις «ανθελληνικές 
επιθέσεις» της ΛΔΜ με το «φιλόξενο κλίμα» που επικρατούσε στο 
Βελιγράδι. Θεωρούσε ότι η ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στην καλύτερη 
περίπτωση ανεχόταν τη συμπεριφορά των Σκοπίων έναντι της Ελ-
λάδας, εκφράζοντας μερικές φορές ακόμη και την «κατανόησή» της 
για τη διάσταση απόψεων μεταξύ Σκοπίων και Βελιγραδίου. 

104 DAMSPS, PA, έτος 1965, fascikla 43, dosije 6, signatura 449056/4 Ιανουαρίου 1965.
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Από την αλληλογραφία του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξω-
τερικών με την κυβέρνηση της ΛΔΜ καθίσταται σαφές ότι πράγματι 
υπήρχε διαφοροποίηση στον τρόπο που αντιλαμβάνονταν τα Σκόπια 
και το Βελιγράδι το Μακεδονικό Ζήτημα στις ελληνογιουγκοσλαβι-
κές σχέσεις. Η εργαλειακή χρήση του Μακεδονικού Ζητήματος για το 
Βελιγράδι αποτυπώθηκε από τον ίδιο τον Τίτο. Χαρακτηριστική, από 
την άποψη αυτή, είναι η μαρτυρία του Πρεσβευτή της Γιουγκοσλαβί-
ας στην Αθήνα Μιλούτιν Μίλκοβιτς κατά την περίοδο 1958-1961:

Όταν ο πρόεδρος Τίτο με δέχθηκε, πριν από την διαπίστευσή μου 
στην Ελλάδα, δίδοντάς μου οδηγίες για το έργο μου, αναφέρθηκε 
και στο «Μακεδονικό Ζήτημα». Η ουσία της ανάλυσής του 
έγκειτο στο ότι με τους Έλληνες δεν θα πρέπει να γίνεται 
συζήτηση για το ζήτημα αυτό, ήτοι για την μακεδονική εθνική 
μειονότητα στην Ελλάδα, δεδομένου ότι οι απόψεις στο ζήτημα 
αυτό είναι διαμετρικά αντίθετες […]. Επιχειρηματολογώντας 
γιατί πρέπει να αποφεύγουμε τη συζήτηση με την Ελλάδα για 
το Μακεδονικό Ζήτημα, ο πρόεδρος Τίτο μίλησε γενικότερα για 
τον Εμφύλιο Πόλεμο στην Ελλάδα και, πρέπει να ομολογήσω, 
τότε άκουσα κάποιες απόψεις του για τον πόλεμο αυτό, οι οποίες, 
επειδή εκφράστηκαν ανοικτά, χωρίς το σύνηθες ιδεολογικό 
περίβλημα, ακούστηκαν ως κάτι καινοφανές: Ο Εμφύλιος 
Πόλεμος στην Ελλάδα έγινε αντιληπτός ως επέμβαση των 
γειτόνων στις εσωτερικές υποθέσεις της, έγινε για την απόσχιση 
τμήματος της ελληνικής επικράτειας και για την προσάρτησή 
του σε κάποιο άλλο κράτος (δεν είπε Γιουγκοσλαβία). Αυτό 
συσπείρωσε τους Έλληνες, η Ελλάδα νίκησε, ανήλθε στην 
πολιτική εξουσία η «Δεξιά» η οποία κυβερνά και σήμερα την 
Ελλάδα. Αυτός ο πόλεμος προκάλεσε το μεγάλο μίσος της 
ελληνικής κοινής γνώμης έναντι γενικότερα της χώρας μας 
και ιδιαίτερα έναντι της ΛΔ Μακεδονίας. Η δραστηριότητά 
μας σχετικά με το Μακεδονικό Ζήτημα απλώς θα αναβίωνε 
τις πολύ δυσάρεστες μνήμες του Εμφυλίου Πολέμου, θα μας 
ανάγκαζε να δικαιολογηθούμε, να αρνηθούμε τη συμμετοχή 
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και τον ρόλο μας στον πόλεμο αυτόν. Από αυτό δεν θα είχαμε 
παρά μόνο ζημία και η δραστηριότητά μας θα δυσκόλευε ακόμη 
περισσότερο τη θέση των Μακεδόνων της Ελλάδας, οι οποίοι 
ασφαλώς θα ήταν εκτεθειμένοι σε ακόμη μεγαλύτερη πίεση.105

Διαφορετικές ήταν, βεβαίως, οι απόψεις της σλαβομακεδονικής 
ηγεσίας. Τα σημειώματα της ηγεσίας της ΛΔΜ προς το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας συντάσσονταν υπό εύγλωττους 
τίτλους, όπως «Σημείωμα για τα προσβλητικά άρθρα του ελληνικού 
τύπου για την ΛΔΜ και για την ανάμειξη στα εσωτερικά ζητήματα 
της Γιουγκοσλαβίας» ή ακόμη «Σημείωμα για την αντιγιουγκοσλα-
βική προπαγάνδα στην Ελλάδα και χρονικό διαβημάτων στα τέλη 
του 1954 προς την Ελλάδα».106 Εξίσου εμφανής ήταν και η κριτική που 
ασκούσαν οι Σλαβομακεδόνες πολιτικοί στο ζήτημα αυτό. Έλεγε, 
λοιπόν, ο Κολισέφσκι στους συντρόφους του στη διάρκεια της συ-
νεδρίασης του εκτελεστικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής της 
Ένωσης Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας, τον Μάρτιο του 1959:

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε το κόμμα μας το Μακεδονικό 
Ζήτημα μέχρι το 1949, είναι από κάθε άποψη αξιέπαινος. Η 
άποψη αυτή είχε την πολύ θετική και καλή ανταπόκριση τόσο 
στους κομμουνιστές όσο και στο λαό της Μακεδονίας. Μπορούμε 
να πούμε ότι οι απόψεις αυτές αποκρυσταλλώθηκαν τότε σε ένα 
πολιτικό επίπεδο. Ωστόσο, από το 1949 και μετέπειτα δίδεται 

105 Milutin Miljković, «Sporovi i ostapki» [Διενέξεις και υπαναχωρήσεις], Nova Makedonija, 18 
Φεβρουαρίου 1994.

106 «Σημείωμα για τα προσβλητικά άρθρα του ελληνικού τύπου για την ΛΔΜ και για την 
ανάμειξη στα εσωτερικά ζητήματα της Γιουγκοσλαβίας», DAMSPS, PA, έτος 1954, fascikla 
30, dosije 31, signatura 18104 (χωρίς ημερομηνία). Το σημείωμα συντάχθηκε από την κυβέρ-
νηση της ΛΔΜ, όπως συνάγεται από DAMSPS, PA, έτος 1955, fascikla 21, dosije 4, signatura 
41530/4 Φεβρουαρίου 1955. Βλ. ακόμη «Σημείωμα για την αντιγιουγκοσλαβική προπαγάνδα 
στην Ελλάδα και χρονικό διαβημάτων στα τέλη του 1954 προς την Ελλάδα», DAMSPS, PA, 
έτος 1954, fascikla 30, dosije 31, signatura 18235 (χωρίς ημερομηνία). Και το συγκεκριμένο 
σημείωμα συντάχθηκε από την κυβέρνηση της ΛΔΜ, όπως προκύπτει από DAMSPS, PA, 
έτος 1955, fascikla 21, dosije 4, signatura 41530/4 Φεβρουαρίου 1955.
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κατά κάποιο τρόπο η εντύπωση ότι το πρόβλημα αυτό είναι 
ευαίσθητο και ότι περισσότερο επιλύεται και αντιμετωπίζεται 
διά της κρατικής οδού. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής 
νομίζω ότι γίνονται αισθητά εκεί κάτω σε μας. Βρισκόμαστε 
αντικειμενικά σε μια τέτοια κατάσταση, κατά την οποία ένα 
σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της Μακεδονίας, αλλά 
και μέλη του κόμματος, δεν αντιλαμβάνονται τις θέσεις μας 
σχετικά με το Μακεδονικό Ζήτημα.107

Το κυριότερο επιχείρημα επικεντρωνόταν στο γεγονός ότι η πο-
λιτική ηγεσία της Γιουγκοσλαβίας δεν αντιμετώπιζε το Μακεδονικό 
Ζήτημα στις ελληνογιουγκοσλαβικές επαφές κατά τρόπο ανάλογο με 
εκείνον που ετίθετο το ζήτημα της σλοβενικής μειονότητας στις ιταλο-
γιουγκοσλαβικές σχέσεις. Αυτό στάθηκε άλλωστε και το επιχείρημα 
του Κολισέφσκι στην ίδια συνεδρίαση. Ο Σλαβομακεδόνας πολιτικός 
επικαλέσθηκε την πίεση της κοινής γνώμης της ΛΔΜ και υποστήριξε 
ότι η στράτευσή της στο ζήτημα της Τεργέστης έγινε προκειμένου να 
τεθεί κατά τρόπο ανάλογο και το Μακεδονικό Ζήτημα. 

Στην κοινή μας γνώμη το ζήτημα αυτό κυριαρχεί. Εννοείται 
πως εξάγονται εντελώς αντιδραστικά συμπεράσματα ότι για 
τον άλφα ή βήτα λόγο δεν μπορεί να τεθεί και το Μακεδονικό 
Ζήτημα. Πολλές φορές μας είναι δύσκολο να εξηγήσουμε τα 
πράγματα αυτά και μπορώ να σας πω ότι έγιναν μεγάλες 
προσπάθειες ώστε να τα εξηγήσουμε στο λαό. 108

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι Σλαβομακεδόνες πολιτικοί 
επικαλέσθηκαν όχι μόνο την πίεση της κοινής τους γνώμης αλλά και 
τη δράση «ημιπαράνομων οργανώσεων» στη ΛΔΜ, οι οποίες φέρονταν 

107 ASCG/Sednice Izvršnog Komiteta CK SKJ/Zapisnik sa sednica Izvršnog Komiteta CK SKJ, 
održana 2 Marta 1959 godine u Beogradu, σ. 16.

10� ASCG/Sednice Izvršnog Komiteta CK SKJ/Zapisnik sa sednica Izvršnog Komiteta CK SKJ, 
održana 2 Marta 1959 godine u Beogradu, σ. 17. 
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απογοητευμένες από τη στάση της Γιουγκοσλαβίας «στο ζήτημα της 
ενοποίησης της Μακεδονίας». Τόσο ο Στράχιλ Γκίγκωφ όσο και ο Λάζαρ 
Κολισέφσκι αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Έλεγε, λοιπόν, 
ο Γκίγκωφ:

Πράγματι η κατάσταση είναι τέτοια, τουλάχιστον έτσι εκτιμώ, 
ώστε φαίνεται ότι εμείς εκεί κάτω στη Μακεδονία αφεθήκαμε 
απλώς να συζητούμε το ζήτημα αυτό, σαν η ομοσπονδία να έχει 
αποστασιοποιηθεί, να έχει επιφυλάξεις για το θέμα. Αυτή η 
αντίληψη υπάρχει και είναι αρκετά πλατιά διαδεδομένη εκεί κάτω 
στη Μακεδονία και μας δημιουργεί μία πολύ δύσκολη κατάσταση. 
Ο σύντροφος Λάζο [Κολισέφσκι] είπε ότι πράγματι υπάρχει 
σχετικός αποπροσανατολισμός, μια σχετική ασάφεια, ακριβώς 
στο ζήτημα της αντιμετώπισης αυτών των δύο μειονοτήτων [στην 
Ελλάδα και τη Βουλγαρία]. Μια τέτοια αντίληψη και διάθεση, σε 
μεγάλο βαθμό, δημιουργεί πολιτικές δυσκολίες και στη δράση του 
κόμματός μας. Στη βάση αυτή δημιουργούνται και άρχισαν ήδη 
να δραστηριοποιούνται εχθρικές ομάδες. Αν αναλύσουμε τους 
χώρους από τους οποίους στρατολογούν μέλη, θα διαπιστώσουμε 
ότι υπάρχουν και αξιόπιστα άτομα μεταξύ αυτών. Δεν ομιλώ 
για εκείνα τα γνωστά εχθρικά σωβινιστικά και φιλοβουλγαρικά 
στοιχεία, αλλά κατά ένα μεγάλο μέρος για την φοιτητική και 
μαθητιώσα νεολαία και για αρκετά μέλη, νέα μέλη του κόμματος, 
τα οποία αρκετές φορές έχουν παρόμοιες αντιλήψεις. Επί τη βάσει 
αυτών άρχισαν να σχηματίζουν συγκεκριμένες εχθρικές ομάδες 
[…]. Η πλατφόρμα τους είναι σε καθαρά σοσιαλιστική βάση. Οι 
ίδιες δεν αρνούνται τον Σοσιαλισμό, αγαπούν τον Σοσιαλισμό, αλλά, 
ισχυρίζονται, η Γιουγκοσλαβία δεν θέτει το ζήτημα της ενοποίησης 
της Μακεδονίας, καθώς είναι απασχολημένη με άλλα προβλήματα. 
Γι’ αυτό, είναι πλέον καιρός να θέσουν οι ίδιες το ζήτημα αυτό, να 
οργανωθούν ώστε να ανακινήσουν το ζήτημα ή να το προωθήσουν 
ενώπιον όλων, ακόμη και στα διεθνή fora.109 

10� ASCG/Sednice Izvršnog Komiteta CK SKJ/Zapisnik sa sednica Izvršnog Komiteta CK SKJ, 
održana 2 Marta 1959  godine u Beogradu, σσ. 33-34.
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Σε αντιδιαστολή με τη δράση αυτών των «ημιπαράνομων οργανώ-
σεων», όταν η κεντρική εξουσία θεωρούσε σκόπιμο να περιοριστούν 
οι φωνές που παρεξέκλιναν της πολιτικής που χάρασσε το Βελιγράδι, 
τα μέτρα ήταν δραστικά. Επί τέσσερα συναπτά έτη η ομοσπονδιακή 
γιουγκοσλαβική Κυβέρνηση επικροτούσε τη δράση της Ένωσης Προ-
σφύγων και -στη χειρότερη περίπτωση- ανεχόταν την κυκλοφορία 
του περιοδικού της Глас на Егејците [Η Φωνή των Αιγαιατών]. Όταν 
κρίθηκε σκόπιμη η διακοπή της λειτουργίας του, η κριτική που δέ-
χθηκε η συντακτική ομάδα υπήρξε ανελέητη. Σε πολυσέλιδη έκθεση 
του γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών, που συντάχθηκε στα 
τέλη Μαρτίου 1954, αναφερόταν:

Από τη μέχρι τούδε δράση συμπεραίνουμε ότι η «Φωνή των 
Αιγαιατών» αντικειμενικά χρησίμευσε στους Έλληνες. Με 
επιθέσεις, προβοκάτσιες και φρασεολογία παρόμοια με εκείνη 
του οπλοστασίου των μέσων ενημέρωσης της Κομινφόρμ:
α. Συσπείρωσε την ελληνική αντίδραση σε βάρος της Αιγαιακής 
Μακεδονίας στην Ελλάδα και διευκόλυνε τις φωνασκίες 
της κατά της Γιουγκοσλαβίας, δίδοντας υλικό στα χέρια των 
εχθρών της Γιουγκοσλαβίας,
β. δημιούργησε προβλήματα στην γιουγκοσλαβική διπλωματία, 
ώστε με αρμόζοντα μέτρα, στις δεδομένες συνθήκες, να 
καταστήσει, στο μέτρο του δυνατού, περισσότερο υποφερτή τη 
θέση των Μακεδόνων στην Ελλάδα.
 Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:
α. Να ξεκαθαρίσουμε στη Μακεδονία με την γραμμή του περιοδικού 
«Φωνή των Αιγαιατών», ήτοι να την προσαρμόσουμε στις σημερινές 
ρεαλιστικές σχέσεις της Γιουγκοσλαβίας με την Ελλάδα. Πρέπει 
να τελειώνουμε με τις βρισιές και τη φθηνή φρασεολογία [...].110

110 DAMSPS, PA, έτος 1954, fascikla 30, dosije 21, signatura 17348 (χωρίς ημερομηνία). Οι επιση-
μάνσεις ανήκουν στον συντάκτη της έκθεσης. 
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Πράγματι, λίγο μετά τη σύνταξη του συγκεκριμένου σημειώματος 
η έκδοση του περιοδικού διεκόπη.111 Από την άλλη όμως, καταγράφη-
καν περιπτώσεις κατά τις οποίες η ηγεσία της ΛΔΜ ενθαρρυνόταν 
προκειμένου να αναλάβει πρωτοβουλίες, οι οποίες ξέφευγαν από τη 
συνήθη εξέλιξη των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, σε ελεγχό-
μενο πάντως πλαίσιο και σε συνάρτηση με το γενικότερο κλίμα που 
επικρατούσε. Στη σύσκεψη της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης Κομ-
μουνιστών Γιουγκοσλαβίας της 18ης Μαΐου 1960, που ασχολήθηκε 
εκτεταμένα με τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις, ο Γιουγκοσλάβος 
Αντιπρόεδρος Καρντέλι υποστήριξε τα ακόλουθα:

111 Πρβλ. Μιχαηλίδης, «Σλαβομακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες», σσ. 54-57 και Κατσάνος, 
«Πρόσφυγες, μνήμες και αλυτρωτισμός στην ΠΓΔΜ», σσ. 165-166.

� Σεπτεμβρίου 1���. Το ελληνικό βασιλικό ζεύγος επισκέπτεται το Βελιγράδι.
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Ήταν αδυναμία μας που δεν ήμασταν κατά αντίστοιχο τρόπο 
δραστήριοι σχετικά με την μειονότητά μας στην Ελλάδα. Αλλά 
είναι γνωστό ότι η θέση της μειονότητας σε κάποια χώρα 
εξαρτάται από τις σχέσεις που καλλιεργούνται μεταξύ των 
δύο χωρών. Στο βαθμό που οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και 
Γιουγκοσλαβίας αναπτύσσονται ικανοποιητικά, δεν πρέπει 
να αποκρύπτονται τα εκκρεμή ζητήματα, αλλά να τίθενται 
μέσω του τύπου και των διαφόρων οργανώσεων. Πρέπει να 
αποτελέσουν έκφραση της κοινής γνώμης, η οποία μπορεί να 
χρησιμεύσει στην κυβέρνηση ως ένα επιχείρημα στις επίσημες 
συνομιλίες και τις διμερείς κρατικές επαφές. Είναι λανθασμένη 
η σιωπή του τύπου. Τούτο δεν σημαίνει την έναρξη κάποιας 
εκστρατείας, αλλά είναι αναγκαία η ζωντανή παρακολούθηση 
του προβλήματος των μειονοτήτων και της ενημέρωσης της 
κοινής μας γνώμης.112

Την άποψη του Καρντέλι συμπλήρωσε το μέλος της κεντρικής 
επιτροπής Στεφάνοβιτς:

Ο μακεδονικός τύπος πρέπει να αντιδρά αδιάκοπα, αλλά στο 
πλαίσιο των θέσεων αρχών και να μην παρέχει επιχειρήματα, 
τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις 
του κράτους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η [κοινοβουλευτική] 
Επιτροπή διεθνών σχέσεων πρέπει να παρακολουθούν 
αδιάκοπα τα ζητήματα αυτά, να εκφέρουν απόψεις και να 
προσανατολίζουν τον τύπο και τους άλλους παράγοντες 
προκειμένου να αντιδράσουν, καθώς η πρακτική μας σχετικά 
με την Αιγαιακή Μακεδονία συχνά δεν συνάδει με τις αρχές 
μας – κάποτε αντιδρούμε, κάποτε όχι κλπ.113

112 ASCG/Sednice Izvršnog Komiteta CK SKJ/Zapisnik sa sednica Izvršnog Komiteta CK SKJ, 
održana 18 Marta 1960  godine u Beogradu, σ. 6.

113 ASCG-Arhiv Centralnog Komiteta Saveza Komunista Jugoslavije-II-33/V-155, Zapisnik sa 
sastanka Komisije za nacionalne manjine CK SKJ, održanog 15.V.1960, σ. 8.
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Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο τότε πανίσχυρος Υπουργός 
Εσωτερικών της Γιουγκοσλαβίας, Αλεξάνταρ Ράνκοβιτς:

Ανέκαθεν είχαμε μία σαφή και από θέση αρχών άποψη για τα 
ζητήματα αυτά, αλλά δεν βρήκαμε τους αντίστοιχους τρόπους 
ώστε να δράσουμε σε κάθε ευκαιρία και με βάση τις διμερείς 
σχέσεις. Όπως είναι λανθασμένο να προχωρήσουμε στην όξυνση 
των σχέσεων αντιδρώντας στα τρέχοντα ζητήματα, εξίσου 
λανθασμένη είναι η δημιουργία φετίχ σχετικά με την Ελλάδα. 
Πρέπει να διατηρούμε καλές διακρατικές σχέσεις, αλλά, 
παράλληλα, να αντιδρούμε ανοικτά και με ανάλογο τρόπο όταν 
αυτό απαιτούν τα συμφέροντά μας. Η απότομη όξυνση δεν θα 
μπορούσε να προκαλέσει παρά μόνο ζημία. Πρέπει ωστόσο να 
εκκινούμε τα ζητήματα από το νεκρό σημείο με ήπιες αντιδράσεις, 
με άρθρα στον τύπο μας τα οποία δεν θα είχαν τον χαρακτήρα 
εκστρατείας. Κατά πρώτο λόγο, η ανακίνηση του ζητήματος από 
πλευράς μας πρέπει να καταδείξει στην ελληνική Κυβέρνηση 
ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε απαθείς, ιδιαίτερα δε όταν 
ο ελληνικός τύπος ανακινεί διάφορα ζητήματα και μνημονεύει 
την Γιουγκοσλαβία. Γιατί να μην δείξουμε ότι η στάση ανοχής της 
ελληνικής Κυβέρνησης έναντι των Αιγαιατών Μακεδόνων μπορεί 
να αποτελέσει γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας, 
ιδιαίτερα δε όταν αυτό συνάδει με τη θέση αρχών για την μη 
ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών. Πριν από 
όλα, ο μακεδονικός τύπος να γράφει για τα προβλήματα αυτά με 
ήπιο τόνο, να μην προχωρεί σε εκστρατείες και στα μεγαλύτερα 
ζητήματα και τις σημαντικότερες στιγμές να προσφέρεται η 
στήριξη και του κεντρικού τύπου.114

Τις ίδιες απόψεις συμμερίστηκε και ο Γιουγκοσλάβος Υπουργός Εξω-
τερικών Κότσα Πόποβιτς, ο οποίος προχώρησε και σε κατανομή ρόλων:

114 ASCG-Arhiv Centralnog Komiteta Saveza Komunista Jugoslavije-II-33/V-155, Zapisnik sa 
sastanka Komisije za nacionalne manjine CK SKJ, održanog 15.V.1960, σσ. 9-10.
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Ο μακεδονικός τύπος πρέπει να λάβει σχετικά περισσότερη 
ελευθερία στην ανάπτυξη διαφόρων ζητημάτων, αλλά με 
τη στήριξη του κεντρικού τύπου. Στην πράξη, δεν πρέπει 
να ταυτίσουμε τον τύπο και την κοινή γνώμη που ο ίδιος 
εκφράζει με την πολιτική της κυβέρνησης και των κρατικών 
ανακοινώσεων [...]. Πώς θα αρχίσουμε; Η ίδια η αρθρογραφία 
του δικού της [ελληνικού] τύπου δίδει ικανοποιητικές αφορμές 
ώστε να υπάρχει αντίστοιχη απάντηση με τις δικές μας θέσεις, 
κάτι που μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την ανακίνηση των 
ζητημάτων αυτών.115

Συμπεράσματα 

Προαναγγέλθηκε ως στόχος της παρούσας εργασίας η κατάδειξη 
των διλημμάτων που αντιμετώπιζε η γιουγκοσλαβική διπλωματία τη 
δεκαετία του 1950 αναφορικά με ορισμένες πτυχές του Μακεδονικού 
Ζητήματος. Δεν υπήρξε η πρόθεση να δοθούν πειστικές απαντήσεις, 
αλλά να καταδειχθεί η πολυπλοκότητα των ζητημάτων που ταλάνι-
ζαν τις δύο χώρες. Κυρίως δε, να αναδειχθεί ο προβληματισμός και 
οι διαφορετικές απόψεις που καταγράφηκαν μεταξύ των διαφόρων 
φορέων εξουσίας στη Γιουγκοσλαβία για την αντιμετώπιση των 
θεμάτων αυτών.

Από τη σταχυολόγηση των εγγράφων των γιουγκοσλαβικών 
αρχείων προκύπτει ότι, ανεξαρτήτως του εύκρατου κλίματος που 
επικρατούσε στις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γιουγκο-
σλαβία κατά τη δεκαετία του 1950, το Μακεδονικό Ζήτημα  συνέχισε 
να επιβαρύνει τις διμερείς επαφές. Η απόφαση των δύο χωρών να 
παραμερίσουν το ζήτημα και να προχωρήσουν στην εξομάλυνση των 
διμερών σχέσεων ήταν καθοριστική για τη διευθέτηση της αποκα-
τάστασης των διπλωματικών σχέσεων στα τέλη του 1950. Ωστόσο, 
η συγκεκριμένη απόφαση έθεσε απλώς στο περιθώριο το Μακεδο-

115 ASCG-Arhiv Centralnog Komiteta Saveza Komunista Jugoslavije-II-33/V-155, Zapisnik sa 
sastanka Komisije za nacionalne manjine CK SKJ, održanog 15.V.1960, σ. 11.
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νικό Ζήτημα, το οποίο επανερχόταν στο προσκήνιο, αναλόγως των 
πολιτικών εξελίξεων. 

Η γιουγκοσλαβική διπλωματία ήρθε αντιμέτωπη με σειρά διλημ-
μάτων αναφορικά με την πολιτική που θα ακολουθούσε έναντι της 
Ελλάδας. Οι γιουγκοσλαβικές αρχές ουδέποτε αποποιήθηκαν τον 
ρόλο του προστάτη της «μακεδονικής» μειονότητας στην ελληνική 
επικράτεια. Την πενταετία 1950-55, με δεδομένη την εχθρότητα που 
εισέπραττε από τα υπόλοιπα σοσιαλιστικά κράτη αλλά και τα προ-
βλήματα που αντιμετώπισε με την Ιταλία, η Γιουγκοσλαβία συνέδεσε 
την ελληνογιουγκοσλαβική προσέγγιση με την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της σύγκρουσης με την Κομινφόρμ. Ενδεχόμενη επιδεί-
νωση των σχέσεων του Βελιγραδίου με την Αθήνα ενείχε σοβαρούς 
κινδύνους για τη σταθερότητα της γιουγκοσλαβικής Oμοσπονδίας. 
Έτσι, επιχειρώντας ένα γενικότερο άνοιγμα προς τη Δύση, το Βελι-
γράδι καλλιέργησε σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα, οι οποίες 
επικυρώθηκαν με την υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα επίσημα διαβήματα διαμαρτυρίας που έγιναν προς 
την ελληνική πλευρά κινούνταν σε ήπιο και φιλικό τόνο. Η γιουγκο-
σλαβική μάλιστα ηγεσία δεν δίστασε να περιορίσει τις «ενοχλητικές» 
φωνές των «Αιγαιατών» στη ΛΔΜ, προχωρώντας στο κλείσιμο της 
«Φωνής» τους.

Αντίθετα, προς τα τέλη της δεκαετίας του 1950, η ελληνογιουγκο-
σλαβική συνεργασία φάνταζε λιγότερο απαραίτητη. Επικρατούσε 
κατ’ αρχήν ένα ευνοϊκό διεθνές κλίμα. Οι διπλωματικές σχέσεις με 
τις χώρες της Κομινφόρμ είχαν αποκατασταθεί μετά τον θάνατο 
του Στάλιν. Η Γιουγκοσλαβία αναδυόταν ως ένας νέος πόλος στον 
διεθνή πολιτικό στίβο και ετοιμαζόταν να προωθήσει την πολιτική 
των Αδεσμεύτων. Από την άλλη, η αντιμετώπιση των μειονοτικών 
ζητημάτων, τόσο στην εσωτερική όσο και την εξωτερική πολιτική, 
μετατράπηκε σε κεντρικό σημείο αναφοράς. Η γιουγκοσλαβική πολι-
τική ηγεσία είχε να υπερηφανευθεί για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια 
επέλυσε το ζήτημα της συμβίωσης διαφορετικών εθνοτήτων εντός 
της επικράτειάς της. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούσε από τις γειτονικές 
χώρες την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής έναντι των μειονοτήτων. 
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Αν δεν ενθάρρυνε, τουλάχιστον ανεχόταν τη δραστηριοποίηση «ημι-
παράνομων» οργανώσεων, οι οποίες έθεταν ζητήματα προστασίας 
μειονοτήτων. Οι συγκεκριμένες ενέργειες, όχι μόνο δεν αντιμετω-
πίστηκαν κατά τρόπο ανάλογο με εκείνον που είχε η «Φωνή των Αι-
γαιατών», αλλά αντιθέτως οι αρχές της χώρας φαίνεται να εισήλθαν 
σε έναν ιδιότυπο διάλογο με τις οργανώσεις αυτές και σε κάθε περί-
πτωση εκμεταλλεύθηκαν τη δράση τους, εμφανίζοντάς την ως πίεση 
της κοινής γνώμης. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το Μακεδονικό 
Ζήτημα, που όλο το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα είχε παραμείνει 
σε εφεδρεία, ενέσκηψε στις διμερείς σχέσεις και προκάλεσε με την 
εμπλοκή του την διπλωματική κρίση του 1960-62. 

Στο μετέπειτα χρονικό διάστημα και μέχρι την επιβολή της Δι-
κτατορίας στην Ελλάδα η γιουγκοσλαβική πλευρά επικαλούνταν 
τη Συμφωνία Αβέρωφ-Πόποβιτς, που προέβλεπε ότι οι δύο χώρες 
δεν θα προέβαιναν σε κινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουρ-
γήσουν προσκόμματα στην ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας και 
Γιουγκοσλαβίας. Τα ζητήματα που επιβάρυναν τις σχέσεις των δύο 
χωρών συνέχισαν να απασχολούν τους πολιτικούς και διπλωματι-
κούς κύκλους των Αθηνών και του Βελιγραδίου, χωρίς ωστόσο να 
μετατραπούν σε βαρόμετρο της εξέλιξης των ελληνογιουγκοσλα-
βικών σχέσεων. 
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Με την πένα των γελοιογράφων…
Οι παγκόσμιες και οι βαλκανικές εξελίξεις

Μακεδονία, 2 Ιουνίου 1954.

Μακεδονία, 6 Ιουνίου 1954.
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Ελληνικός Βορράς, 

25 Ιουλίου 1956.

Μακεδονία, 

26 Ιουλίου 1956.
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Μακεδονία, 

11 Δεκεμβρίου 

1956.

Μακεδονία, 9 Δεκεμβρίου 1956.
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Ελληνικός Βορράς, 

11 Νοεμβρίου 1956.

Ελληνικός Βορράς, 

14 Νοεμβρίου 1956.
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Ελληνικός Βορράς, 

18 Νοεμβρίου 1956.

Ελληνικός Βορράς, 

24 Νοεμβρίου 1956.
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Ελληνικός Βορράς, 9 Δεκεμβρίου 1956.
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Μακεδονία, 6 Μαρτίου 1959.
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Μακεδονία, 7 Μαρτίου 1959.

Μακεδονία, 8 Μαρτίου 1959.
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Δημοσιεύματα του Τύπου
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Σπυρίδων Σφέτας116

Η Βουλγαρία και το Μακεδονικό Ζήτημα 
(1950-1967)

Η στάση που ακολούθησε η κομμουνιστική Βουλγαρία στο Μα-
κεδονικό Ζήτημα, μετά τη ρήξη του Γιουγκοσλάβου Στρατάρχη Τίτο 
με τον Στάλιν, διαμορφώθηκε υπό την επίδραση πολλών και ποι-
κίλων παραμέτρων. Καθοριστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωσή 
της αναδείχθηκαν το ιδεολογικό σύμπλεγμα που δημιούργησε στα 
κομμουνιστικά κόμματα η Κομμουνιστική Διεθνής με τη θέση που 
υιοθέτησε για «μακεδονικό έθνος» ήδη από το 1934, η ανάγκη να 
αντιμετωπισθούν δραστικά οι εδαφικές διεκδικήσεις που η Ομό-
σπονδη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΛΔΜ) προέβαλε με τη 
συνεπικουρία του Βελιγραδίου  επί του βουλγαρικού τμήματος  της 
Μακεδονίας, η αναγνώριση ή η αμφισβήτηση της ύπαρξης «μακε-
δονικής μειονότητας» στη Βουλγαρία καθώς και η διακύμανση των 
διπλωματικών σχέσεων  της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλα-
βίας. Η πολιτική του βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος  μετά  
το 1948  επικεντρώθηκε σε μια  δύσκολη προσπάθεια σύζευξης της 
ιδεολογικής παρακαταθήκης του «μακεδονισμού» με τα βουλγαρικά 
εθνικά συμφέροντα: της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας  της 
Βουλγαρίας, της απονεύρωσης της θέσης για την ύπαρξη «μακε-
δονικής μειονότητας» στο βουλγαρικό έδαφος  με την επισήμανση 
των στενών σχέσεων Βουλγάρων και «Μακεδόνων», της άρνησης 
τελικά της ύπαρξης «μακεδονικής μειονότητας» στη Βουλγαρία και 
της αμφισβήτησης της ιστορικότητας του «μακεδονικού έθνους». Η 
βουλγαρική στάση διήλθε από παλινωδίες και αντιφάσεις, ανάλο-
γα με την πορεία των σοβιετογιουγκοσλαβικών σχέσεων, έως ότου 
αποκρυσταλλωθεί τελικά το 1963.117 

116 Ο Σπυρίδων Σφέτας είναι Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Βαλκανικής 
Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

117 Για μια πρώτη προσέγγιση βλ. Ι. Baev, Voennopolitičeski konflikti sled vtorata svetovna vojna i 
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Η κληρονομιά του παρελθόντος

Το βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα αναγνώριζε ήδη από το 1934 
την ύπαρξη «μακεδονικού έθνους», αλλά κατά βάση σε θεωρητικό 
επίπεδο.118 Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν διαφορο-
ποιήθηκε επί της ουσίας από την πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρ-
νηση του Φίλωφ στο Μακεδονικό, ούτε καταδίκασε την πράξη της 
ένωσης της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας με το βουλγαρικό κράτος. 
Με πρωτοβουλία των Βούλγαρων κομμουνιστών, ο Γραμματέας της 
περιφερειακής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος  Γιουγκο-
σλαβίας στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, Μετόντι  Σάτωρωφ, πρώην 
μέλος του βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, απέσπασε την 
κομματική οργάνωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλαβί-
ας εντάσσοντάς την στο βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο Τίτο 
καθαίρεσε τον Σάτωρωφ και απευθύνθηκε στην Κομμουνιστική 
Διεθνή, η οποία τον Αύγουστο του 1941 αποφάνθηκε ότι η σερβική 
Μακεδονία έπρεπε να είναι προς την πλευρά της Γιουγκοσλαβίας 
λόγω της αντίστασης που είχε ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται στη χώρα, 
αφήνοντας ανοικτό το μέλλον της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας με 
βάση το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του πληθυσμού. Η νέα περιφε-
ρειακή επιτροπή, υπό τον Λάζαρ Κολισέφσκι, δεν κατόρθωσε να δια-
φοροποιήσει την κατάσταση και εξαρθρώθηκε από τις βουλγαρικές 
αρχές Κατοχής. Όταν στις 29 Νοεμβρίου του 1943 η Δεύτερη Αντιφα-
σιστική Συνέλευση της Λαϊκής Απελευθέρωσης της Γιουγκοσλαβίας 
(AVNOJ), ποδηγετούμενη από τον Τίτο και το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Γιουγκοσλαβίας (ΚΚΓ), αποφάσισε την ομοσπονδοποίηση της Γιου-
γκοσλαβίας και άφησε να εννοηθεί ότι ολόκληρη η Μακεδονία θα 

Bălgarija, Σόφια 1995, σσ. 110-140 και V. Angelov, ‘’Politikata na BKP po Makedonskija Văpros (1948-
1956)’’, Istoričeski Pegled 5 (1996), 83-107.

118 Για τη στάση των κομμουνιστικών κομμάτων στο Μακεδονικό μετά το 1934, τις εξελίξεις 
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την ίδρυση του κράτους των Σκοπίων, τη διαδικασία 
εθνογένεσης των Σλαβομακεδόνων και τις σχέσεις των κομμουνιστικών κομμάτων από 
το 1944 έως το 1949 βλ. Σπ. Σφέτας, Η διαμόρφωση της σλαβομακεδονικής ταυτότητας. Μια 
επώδυνη διαδικασία, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 91-280.
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εντασσόταν στη νέα γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία,  επιλέγοντας τον 
Δήμηταρ Βλάχωφ ως εκπρόσωπο της ελληνικής Μακεδονίας και τον 
Βλαδημήρ Ποπτόμωφ ως εκπρόσωπο της βουλγαρικής Μακεδονίας, 
το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας αντέδρασε στο ενδεχόμενο με-
τατροπής του Μακεδονικού σε γιουγκοσλαβικό ζήτημα. Το χειραγω-
γούμενο από τους Βούλγαρους κομμουνιστές «Πατριωτικό Μέτωπο» 
της Βουλγαρίας αντιτάχθηκε στη λύση του Μακεδονικού στο πλαίσιο 
της ομόσπονδης Γιουγκοσλαβίας και επανέλαβε την παλιά θέση περί 
«ενιαίας, ελεύθερης και κυρίαρχης Μακεδονίας». Ήταν προφανές ότι 
τους Βούλγαρους κομμουνιστές ανησυχούσε η πιθανότητα έγερσης 
εδαφικών διεκδικήσεων των Γιουγκοσλάβων κομμουνιστών επί της 
βουλγαρικής Μακεδονίας στο όνομα του «μακεδονισμού», στο πλαί-
σιο της πολιτικής φιλοσοφίας του Τίτο για τον ηγεμονικό ρόλο της 
νέας Γιουγκοσλαβίας στα Βαλκάνια.  Προκειμένου να μην προσλάβει 
μεγάλες διαστάσεις η νέα βουλγαρογιουγκοσλαβική διένεξη, ο Τίτο 
και ο Δημητρώφ, ο οποίος βρισκόταν στη Μόσχα, συμφώνησαν μετά 
από παρότρυνση του Στάλιν να μην ανακινηθούν κατά τη διάρκεια 
του πολέμου ζητήματα που σχετίζονταν με τον καθορισμό των συ-
νόρων. Όσον αφορά το Μακεδονικό Ζήτημα, αυτό θα επιλύονταν 
στο πλαίσιο της ομοσπονδίας των Νοτίων Σλάβων.

Η ανάδυση όμως της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας,  κατά 
την πρώτη Αντιφασιστική Συνέλευση Λαϊκής Απελευθέρωσης 
της Μακεδονίας (ΑΣΝΟΜ), στις 2 Αυγούστου 1944, στο μοναστήρι 
Πρόχορ Πτσίνσκι, συνιστούσε μία νέα παράμετρο στο Μακεδονικό 
Ζήτημα. Η δυναμική που προσέλαβε ο σλαβομακεδονικός εθνικι-
σμός  ήταν πλέον ανεξέλεγκτη. Την εποχή αυτή αναπτύχθηκαν 
και συστηματικοποιήθηκαν  δύο προγράμματα: το πρόγραμμα που 
εξέφραζαν ο Σφετοζάρ Βουκμάνοβιτς–Τέμπο, ο εκπρόσωπος του Τίτο 
στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, και το νεοϊδρυθέν, τον Μάρτιο του 
1943, Κομμουνιστικό Κόμμα Μακεδονίας (ΚΚΜ), υπό την ηγεσία του 
Λάζαρ Κολισέφσκι. Βασική  γραμμή του Τέμπο και του Κολισέφσκι 
ήταν η καταπολέμηση κάθε έκδηλου ή λανθάνοντος φιλοβουλγα-
ρισμού στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία και η ένταξη της περιοχής 
στη γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία. Η συνένωση και των τριών τμη-
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μάτων της Μακεδονίας εντός της γιουγκοσλαβικής επικράτειας 
αντιμετωπίζονταν στη διάρκεια  του πολέμου ως δευτερεύον ζήτημα. 
Αντίθετα, βετεράνοι της μεσοπολεμικής βουλγαρικής οργάνωσης 
ΕΜΕΟ (Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση) και της 
φιλοκομμουνιστικής ΕΜΕΟ–Ενωμένης, που αποδέχθηκαν τον σλα-
βομακεδονισμό ως εθνική επιλογή, έθεταν ως κύριο ζήτημα κατά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τη συνένωση και των τριών τμημάτων της 
Μακεδονίας σε ένα ενιαίο κράτος, το μεταπολεμικό μέλλον του οποί-
ου δεν έπρεπε να περιορίζεται αναγκαστικά στην ένταξή του σε μια 
γιουγκοσλαβική ομοσπονδία, αλλά σε μία βαλκανική ομοσπονδία ή 
να προκριθεί η ανεξαρτησία του, υπό την προστασία των Μεγάλων 
Δυνάμεων. Το πρόγραμμα αυτό υποστήριζαν κυρίως ο πρώτος Πρό-
εδρος του ΑΣΝΟΜ Μετόντιγια Τσέντο, ο Κίρο Γκλιγκόρωφ, ο Πάνκο 
Μπρασνάρωφ και άλλοι Σλαβομακεδόνες πολιτικοί που δεν βρίσκο-
νταν υπό την άμεση επιρροή του Βελιγραδίου και των Κομμουνιστών. 
Η συγκεκριμένη ομάδα εκτιμούσε ότι αν το μελλοντικό μακεδονικό 
κράτος περιοριζόταν απλά στα όρια της γιουγκοσλαβικής Μακεδο-
νίας,  δεν θα επιβίωνε. Προείχε η ενοποίηση και των τριών τμημάτων 
της Μακεδονίας, ώστε το νέο κράτος να καταστεί βιώσιμο. Και οι δύο 
πλευρές, ωστόσο, ανεξάρτητα από την προτεραιότητα που έδιναν, 
αναγνώριζαν το δικαίωμα του «μακεδονικού λαού» για συνένωση. 

Μετά την είσοδο του σοβιετικού στρατού στη Βουλγαρία, στις 9 
Σεπτεμβρίου 1944, και την επικράτηση στη χώρα του Πατριωτικού 
Μετώπου, που ελεγχόταν από τους Βούλγαρους κομμουνιστές, γιου-
γκοσλαβική αντιπροσωπεία μετέβη στη Σόφια  και έθεσε ζήτημα 
ένταξης της βουλγαρικής στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία. Η βουλ-
γαρική κυβέρνηση του Κίμων Γκεοργκίεφ, μετά από εισήγηση του 
Δημητρώφ, έθεσε τους εξής όρους: Πρώτον, ζήτησε την αποσαφήνιση 
του  χαρακτήρα της Νοτιοσλαβίας. Η Γιουγκοσλαβία πρότεινε στη 
Βουλγαρία να ενταχθεί ως έβδομη  Δημοκρατία στη γιουγκοσλαβική 
Ομοσπονδία με τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων 
Δημοκρατιών, γεγονός που θα σηματοδοτούσε την απορρόφηση 
της Βουλγαρίας από τη Γιουγκοσλαβία. Η Βουλγαρία, από τη μεριά 
της, δεν επιθυμούσε να απολέσει την κρατική της κυριαρχία  και 
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αντιπρότεινε ένα είδος συνομοσπονδίας σε ισότιμη βάση. Επίσης, 
η βουλγαρική Κυβέρνηση  απαίτησε την επιστροφή των «δυτικών 
επαρχιών» της, των πόλεων Τσάριμπροντ και Μποσίλεφγκραντ, που 
προσάρτησαν οι Σέρβοι το 1920 για στρατηγικούς λόγους με σκοπό 
να ελέγχουν τη Σόφια. Οι βουλγαρογιουγκοσλαβικές διαφωνίες 
αναφορικά με τον χαρακτήρα που θα προσελάμβανε η Νοτιοσλαβία 
καθώς και οι αγγλικές αντιδράσεις στο ενδεχόμενο ίδρυσης νοτιο-
σλαβικής ομοσπονδίας, που θα συνιστούσε απειλή  για την Ελλάδα, 
επέσειαν τον κίνδυνο παύσης των βουλγαρογιουγκοσλαβικών δια-
πραγματεύσεων. 

Τον Ιούνιο του 1946, εν όψει της Συνδιάσκεψης της Ειρήνης των 
Παρισίων, ο Στάλιν παρενέβη εκ νέου στη βουλγαρογιουγκοσλαβική 
διένεξη για το Μακεδονικό Ζήτημα. Παρότρυνε τους Βούλγαρους 
κομμουνιστές να παραχωρήσουν πολιτιστική αυτονομία στον σλα-
βικό πληθυσμό της βουλγαρικής Μακεδονίας διευκολύνοντας τη 
«μακεδονοποίησή του», χωρίς να επιδείξουν σπουδή στο θέμα της 
ένωσης της βουλγαρικής με τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, παρά 
μόνο όταν τεθεί ζήτημα επιστροφής των δυτικών επαρχιών στη Βουλ-
γαρία. Με απόφαση που έλαβε η 10η Ολομέλεια του βουλγαρικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος στις 9 Αυγούστου του 1946, αναγνώρισε 
για πολλοστή φορά την ύπαρξη «μακεδονικού έθνους», θεώρησε τη 
γιουγκοσλαβική Μακεδονία ως το Πεδεμόντιο της ενοποίησης της 
Μακεδονίας στο πλαίσιο της Γιουγκοσλαβίας, αλλά παράλληλα 
συνάρτησε τη διαδικασία αυτή με τη σύναψη συμμαχίας ανάμεσα 
στις δύο χώρες και την επιστροφή των αμφισβητούμενων δυτικών 
επαρχιών. Είναι προφανές ότι η πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος Βουλγαρίας στο Μακεδονικό Ζήτημα διαμορφωνόταν κάτω 
από εξωτερική πίεση. Η βουλγαρική Κυβέρνηση προσήγαγε σε 
δίκη την ΕΜΕΟ  ως «αντεπαναστατική οργάνωση» και διέλυσε τις 
«μακεδονικές αδελφότητες», τους συλλόγους δηλαδή των  Βουλγα-
ρομακεδόνων προσφύγων, ενώ παρέδωσε στα Σκόπια τα λείψανα 
του θεωρούμενου μέχρι τότε εθνικού ήρωα για τους Βούλγαρους 
της Μακεδονίας, του Γκότσε Ντέλτσεφ. Προχώρησε επίσης το 1947 
στο κλείσιμο του Μακεδονικού Επιστημονικού Ινστιτούτου, που 
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ασχολούνταν με την ιστορία των Βουλγάρων της Μακεδονίας. Στη 
διενεργούμενη απογραφή του πληθυσμού, πάνω από 160.000 άτομα 
δηλώθηκαν ως «Μακεδόνες» στο βουλγαρικό τμήμα της Μακεδονίας 
μετά από κομματική εντολή. Ωστόσο, δεν παραχωρήθηκε τους επό-
μενους μήνες πολιτιστική αυτονομία στον σλαβικό πληθυσμό της 
βουλγαρικής Μακεδονίας, λόγω της αντίδρασης που εκδηλώθηκε 
από την μέχρι το 1947 ανεκτική βουλγαρική αντιπολίτευση, με προ-
εξάρχοντα το Αγροτικό Κόμμα. 

Στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης (Αύγουστος 1946 - Φεβρουάριος 
1947), η Γιουγκοσλαβία υποστήριξε τις βουλγαρικές διεκδικήσεις επί 
της Δυτικής Θράκης και παραιτήθηκε από τη διεκδίκηση των βουλ-
γαρικών πολεμικών επανορθώσεων, ως αντάλλαγμα για τη στάση 
που κράτησε η Βουλγαρία στο Μακεδονικό Ζήτημα. Παρά ταύτα, 
στις 10 Φεβρουαρίου του 1947 η Συνδιάσκεψη της Ειρήνης επιδίκασε 
τη Δυτική Θράκη στην ελληνική επικράτεια, ενώ τον Μάρτιο του 
1947 εξαγγέλθηκε η αμερικανική βοήθεια προς την Ελλάδα για την 
αντιμετώπιση του Κομμουνισμού. Οι εξελίξεις αυτές κατέστησαν 
τη Βουλγαρία περισσότερο επιφυλακτική στο Μακεδονικό, εφόσον 
καθίστατο  πλέον δύσκολη η εδαφική διέξοδος της χώρας στο Αιγαίο. 
Έτσι, στη βουλγαρογιουγκοσλαβική συνδιάσκεψη του Μπλεντ (27 
Ιουλίου - 1 Αυγούστου 1947) η μοναδική υποχώρηση της Βουλγαρίας 
αφορούσε την ετοιμότητά της να παραχωρήσει πολιτιστική αυτονο-
μία στη βουλγαρική Μακεδονία,  για τη διαμόρφωση «μακεδονικής» 
συνείδησης στον πληθυσμό. Ο Δημητρώφ έθεσε εκ νέου στον Τίτο 
ως όρο τη συγκρότηση της Νοτιοσλαβίας και κατόπιν τη διευθέτηση 
του Μακεδονικού Ζητήματος συνολικά. Οι δύο ηγέτες προχώρησαν 
σε μια σειρά κινήσεων, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσουν τον 
Στάλιν, μονογράφοντας στο Μπλεντ σύμφωνο φιλίας και αμοιβαί-
ας βοήθειας. Ο Στάλιν, φοβούμενος αμερικανικά αντίποινα από 
τη στενή προσέγγιση Βουλγαρίας-Γιουγκοσλαβίας, αντέδρασε και 
άσκησε κριτική στον Τίτο και τον Δημητρώφ για τη δημοσιοποίηση 
του συμφώνου, πριν ακόμη τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη Ειρήνης και η 
Βουλγαρία αποκτήσει διεθνή υπόσταση. Μόνο μετά την επικύρωση 
της Συνθήκης  Ειρήνης από την αμερικανική Γερουσία έδωσε ο Στά-
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λιν τη συγκατάθεσή του για την υπογραφή του βουλγαρογιουγκο-
σλαβικού συμφώνου φιλίας και αμοιβαίας βοήθειας, το οποίο τέθηκε 
σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 1947. 

Στα Σκόπια είχε ήδη αρχίσει η διαδικασία της «σλαβομακεδονικής 
εθνογένεσης» σε αντιβουλγαρική βάση: Εξαρθρώθηκαν οι αμιγώς 
βουλγαρικές οργανώσεις που θεωρούσαν τεχνητό το «μακεδονικό 
έθνος»,  οι καταλήξεις των ονομάτων άλλαξαν σε -ovski από -ov 
(Popov, Popovski) και δημιουργήθηκε μία λόγια γλώσσα, βασισμένη 
στις κεντρικές διαλέκτους, με αποστασιοποίηση από το βουλγαρι-
κό αλφάβητο. Επιπλέον εισήχθησαν πολλές σερβικές λέξεις για 
την απόδοση αφηρημένων κυρίως εννοιών, ενώ προπαγανδίστηκε 
η «ιστορική συνέχεια του μακεδονικού λαού» από το μεσαιωνικό 
κράτος του Σαμουήλ και προβλήθηκε η «σλαβομακεδονική Μεγάλη 
Ιδέα», η ένωση της Μακεδονίας  με πυρήνα τη γιουγκοσλαβική Μα-
κεδονία, το Πεδεμόντιο της μακεδονικής ενοποίησης. Τον Δεκέμβριο 
του 1947 έφθασαν στη βουλγαρική Μακεδονία 93 δάσκαλοι από τα 
Σκόπια για τη διδασκαλία της «μακεδονικής γλώσσας», όπως κωδι-
κοποιήθηκε στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία. Άνοιξαν βιβλιοπωλεία 
στο Πετρίτσι και στο Σαντάνσκι και άρχισε να λειτουργεί θέατρο 
στην Άνω Τζουμαγιά με παραστάσεις στη «μακεδονική», ενώ κινητός 
κινηματογράφος και κινητή βιβλιοθήκη περιόδευαν τη βουλγαρική 

Ο Τίτο και ο Γκιόργκι Δημητρώφ σε 

συνάντηση στη Σόφια, το 1947.
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Μακεδονία. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας προέβη σε 
ορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις στο περιεχόμενο των σχολικών 
βιβλίων της ιστορίας, τις οποίες όφειλαν να επισημαίνουν οι ντόπιοι 
δάσκαλοι κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Το μεσαιωνικό κράτος 
του Σαμουήλ, για παράδειγμα, δεν έπρεπε να ονομάζεται «δυτικό 
βουλγαρικό κράτος» αλλά  κράτος των Μακεδόνων Σλάβων, τυπικό 
φεουδαρχικό μόρφωμα, στο οποίο δεν μπορεί να υπάρχει εθνική συ-
νείδηση. Επίσης, οι Σλάβοι διανοούμενοι του ευρύτερου μακεδονικού 
χώρου κατά τον 19ο αιώνα δεν αναφέρονταν ως εκπρόσωποι της 
βουλγαρικής αναγέννησης, αλλά ως ενσαρκωτές των αγώνων που 
ανέλαβαν από κοινού Βούλγαροι και «Μακεδόνες» κατά των Φανα-
ριωτών ηγεμόνων. Τέλος, το μακεδονικό κίνημα  για την απελευθέ-
ρωση της Μακεδονίας δεν έπρεπε να ερμηνεύεται ως βουλγαρικό 
εθνικό κίνημα, αλλά ως εκδήλωση συμπάθειας των προοδευτικών 
κύκλων της Βουλγαρίας προς τους υπόδουλους «Μακεδόνες». Ήταν 
η «πολιτιστική αυτονομία», που παραχώρησε η Βουλγαρία κατόπιν 
πιέσεων για «τη μακεδονοποίηση» του πληθυσμού στη βουλγαρική 
Μακεδονία. 

Την υπογραφή του βουλγαρογιουγκοσλαβικού συμφώνου φιλίας 
και αμοιβαίας βοήθειας ακολούθησαν παρόμοιες συμφωνίες της 
Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας με άλλες ανατολικές χώρες. Το 
ζήτημα  της αποστολής γιουγκοσλαβικής μεραρχίας στην Αλβανία 
με σκοπό τη μελλοντική απορρόφηση της χώρας από τη γιουγκο-
σλαβική Ομοσπονδία, σε συνδυασμό με την έντονη εμπλοκή της 
Γιουγκοσλαβίας στον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο, δυσαρέστησε 
τον Στάλιν. Αλλά και οι ανεύθυνες δηλώσεις του Δημητρώφ στη 
Ρουμανία, τον Ιανουάριο του 1948, για μια μελλοντική ομοσπονδία 
των ανατολικών χωρών, στην οποία θα μπορούσε να ενταχθεί και 
η «Λαϊκή Δημοκρατία της Ελλάδας»,  προκάλεσαν επίσης την οργή 
του Σοβιετικού ηγέτη. Ο Στάλιν διέβλεπε στον γιουγκοσλαβικό ηγε-
μονισμό μείωση της σοβιετικής επιρροής στα Βαλκάνια και εν όψει 
του Ψυχρού Πολέμου φοβόταν αντιπαράθεση με τους Αμερικανούς, 
καθ’ όσον οι ενέργειες του Τίτο και του Δημητρώφ μπορούσαν να 
εκληφθούν από τους Αμερικανούς ως έχουσες τη συγκατάθεση της 
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Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι, στη σοβιετοβουλγαρο-γιουγκοσλαβική συ-
νάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1948 στο 
Κρεμλίνο, ο Στάλιν άσκησε οξεία κριτική τόσο στη γιουγκοσλαβική 
όσο και στη βουλγαρική αντιπροσωπεία επιβάλλοντας τη σοβιετική 
γνωμοδότηση για διεθνή θέματα που αφορούσαν τις δύο χώρες. 

Ο Τίτο δεν παραβρέθηκε στην προαναφερόμενη συνάντηση, 
προαισθανόμενος τι επρόκειτο να λεχθεί. Η κριτική του Στάλιν 
συνιστούσε στην ουσία αποδοκιμασία της γιουγκοσλαβικής βαλ-
κανικής πολιτικής. Επιπλέον, ήταν εμφανείς οι προσπάθειες της 
Σοβιετικής Ένωσης να ελέγχει τη Γιουγκοσλαβία είτε οικονομικά, 
μέσω της ίδρυσης μικτών σοβιετογιουγκοσλαβικών εταιρειών, είτε 
πολιτικά, επιλέγοντας το Βελιγράδι  ως έδρα της Κομινφόρμ. Έτσι, 
εγκαινιάσθηκε η διένεξη μεταξύ των δύο χωρών, που κορυφώθηκε 
με την αποπομπή της Γιουγκοσλαβίας από την Κομινφόρμ, στις 28 
Ιουνίου 1948. Κύρια αιτία της ρήξης στάθηκε η πολιτική ηγεμονισμού 
του Τίτο στα Βαλκάνια.  

Η αποπομπή  της Γιουγκοσλαβίας από την Κομινφόρμ προκάλεσε 
αλυσιδωτές αντιδράσεις. Της επιβλήθηκε οικονομικός αποκλεισμός 
από τα σοσιαλιστικά κράτη, ενώ στη Σοβιετική Ένωση ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών Βυσίνσκυ επεξεργάστηκε σχέδιο, το οποίο προέβλεπε 
υπόθαλψη εσωτερικών ταραχών στη Γιουγκοσλαβία για τη δικαιο-
λόγηση εξωτερικής επέμβασης. Η Μόσχα διέκοψε τις διπλωματικές 
της σχέσεις με το Βελιγράδι. Στην οροθετική γραμμή της Γιουγκοσλα-
βίας με την Ουγγαρία και τη Ρουμανία μεραρχίες τεθωρακισμένων 
άρχισαν στρατιωτικά γυμνάσια, ενώ συχνό φαινόμενο αποτελούσε 
η παραβίαση του γιουγκοσλαβικού εναερίου χώρου από σοβιετικά 
αεροπλάνα και η πρόκληση μεθοριακών επεισοδίων στα βουλγα-
ρογιουγκοσλαβικά και τα αλβανογιουγκοσλαβικά σύνορα. Όλες 
οι ανωτέρω ενέργειες των Σοβιετικών στόχευαν στη διόγκωση στο 
εσωτερικό της Γιουγκοσλαβίας της δυσαρέσκειας εναντίον του Τίτο 
και των Παρτιζάνων του, ώστε να εκδηλωθεί δυναμική κίνηση για 
την ανατροπή τους με εξωτερική συνδρομή. Η Γιουγκοσλαβία επι-
βίωσε χάρη στην ισχυρή οικονομική και στρατιωτική αμερικανική 
βοήθεια. 
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Συντονιζόμενος με την εκστρατεία του Στάλιν  κατά του Τίτο, ο Γκι-
όργκι Δημητρώφ, ως Γενικός Γραμματέας του βουλγαρικού Κομμου-
νιστικού Κόμματος και Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, κατήγγειλε 
όλες τις συμφωνίες  της Βουλγαρίας με τη Γιουγκοσλαβία και ανέ-
στειλε την πολιτική «μακεδονοποίησης» στη βουλγαρική Μακεδονία, 
εκδιώκοντας  τους δασκάλους από τα Σκόπια. Στράφηκε παράλληλα 
κατά της βίαιης αποβουλγαροποίησης  του πληθυσμού στη γιουγκο-
σλαβική Μακεδονία και χαρακτήρισε τις βουλγαρογιουγκοσλαβικές 
διαπραγματεύσεις για την ένωση των Νοτίων Σλάβων  ως προσπάθεια 
της Γιουγκοσλαβίας να απορροφήσει τη  Βουλγαρία. Με τον θάνατο 
του Δημητρώφ,  τον Ιούλιο του 1949, η θέση του Γενικού Γραμματέα του 
κόμματος παρέμεινε κενή, ενώ την πρωθυπουργία ανέλαβε ο Βασίλ 
Κολάρωφ.  Στις αρχές του 1950, ο θάνατος του Κολάρωφ οδήγησε στην 
τοποθέτηση του Βούλκο Τσερβένκωφ, έμπιστου του Στάλιν, στο αξίω-
μα του Πρωθυπουργού και του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος. Η 
Βουλγαρία του Τσερβένκωφ διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τη 
Γιουγκοσλαβία  και ανέλαβε έντονη δραστηριότητα κατά του Τίτο. 

Συνάντηση βουλγαρικής και σοβιετικής αντιπροσωπείας στη Σόφια, το 1948. Συμμετείχαν μεταξύ 

άλλων και ο Τοντόρ Ζίφκωφ, ο Βούλκο Τσερβένκωφ και ο Γκιόργκι Δημητρώφ.
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Η αντιγιουγκοσλαβική εκστρατεία του Τσερβένκωφ – 
Η βουλγαρική Μακεδονία ως το «ελεύθερο τμήμα 
της υπόδουλης  Μακεδονίας» (1950-53)

H στάση της Βουλγαρίας στο Μακεδονικό Ζήτημα την περίοδο 
αυτή καθορίστηκε καταλυτικά από το αντιγιουγκοσλαβικό σύνδρο-
μο. Στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του βουλγαρικού Κομ-
μουνιστικού Κόμματος, στις 16 και 17 Ιανουαρίου 1950, συζητήθηκε  
διεξοδικά η λεγόμενη «πολιτιστική αυτονομία» που χορηγήθηκε στο 
βουλγαρικό τμήμα της Μακεδονίας και επισημάνθηκε ότι οι πρά-
κτορες του Τίτο και του Κολισέφσκι, που δρούσαν εκεί, ουσιαστικά 
κατέλυσαν τη βουλγαρική κρατική κυριαρχία,  απομακρύνοντας το 
πορτραίτο του Δημητρώφ, διατηρώντας μόνο το πορτραίτο του Τίτο 
και του Κολισέφσκι και κατασκοπεύοντας τη Βουλγαρία.119 Μπορεί 
να μην αποδοκιμάσθηκαν οι θέσεις της 10ης Ολομέλειας, ωστόσο η 
εφαρμογή της «πολιτιστικής αυτονομίας» έγινε με τέτοιον τρόπο, 
που ισοδυναμούσε με κατάλυση του ρόλου της Κεντρικής Επιτρο-
πής του Κομμουνιστικού Κόμματος Βουλγαρίας. Με απόφασή της η 
Ολομέλεια επέρριψε ευθύνη στον Κρστε Στόϊτσεφ, τον γραμματέα 
της περιφερειακής κομματικής επιτροπής για την Άνω Τζουμαγιά, 
διότι παρέκαμπτε την Κεντρική Επιτροπή του βουλγαρικού Κομμου-
νιστικού Κόμματος και ελεγχόταν από το Βελιγράδι και τα Σκόπια, 
επιβάλλοντάς του την ποινή του αποκλεισμού του από την υπο-
ψηφιότητα για μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.120 Η 
αντιγιουγκοσλαβική εκστρατεία εμφάνισε μία σταδιακή κλιμάκωση. 
Η Σόφια προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Βελιγράδι για την 
απαγόρευση της εισόδου στη βουλγαρική επικράτεια Βούλγαρων 
πολιτών που διαβιούσαν στη Γιουγκοσλαβία, όπως και Σλαβομα-
κεδόνων προσφύγων από το ελληνικό τμήμα της Μακεδονίας που 
είχαν συγγενείς στη Βουλγαρία και επιθυμούσαν να εγκατασταθούν 

119 Centralen Dâržaven Arhiv (στο εξής CDA), Fond. 1B, Opis 5, Arhivna Edinica 55. Πρωτόκολλο της 
Ολομέλειας  της Κεντρικής Επιτροπής του ΒΚΚ (16-17 Ιανουαρίου 1950).   

120 Αυτόθι.
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εκεί.121 Σε διάσκεψη των μακεδονικών πολιτιστικών–μορφωτικών 
συλλόγων της Βουλγαρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Απρι-
λίου 1950 με την παρουσία εκπροσώπου της Κεντρικής Επιτροπής 
του βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, καταδικάστηκε τόσο 
η προδοτική στάση της φράξιας του Τίτο και του Κολισέφσκι, που 
παρέδωσε τη Μακεδονία στον αγγλοαμερικανικό ιμπεριαλισμό 
και τη φασιστική τρομοκρατία, όσο και η πολιτική των  Ελλήνων 
μοναρχοφασιστών «που έθεσαν ως σκοπό την εξόντωση του μακε-
δονικού λαού».122 Κατά το πνεύμα της διάσκεψης των «μακεδονικών 
πολιτιστικών-μορφωτικών αδελφοτήτων», το Πολιτικό Γραφείο της 
Κεντρικής Επιτροπής του βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος 
εξέδωσε στις 10 Μαΐου 1950 απόφαση, με την οποία επιδοκιμάστηκαν 
οι θέσεις των «μακεδονικών πολιτιστικών-μορφωτικών  συλλόγων». 
Υιοθετήθηκε η εισήγηση του Χρήστο Καλαϊτζήεφ, προέδρου της προ-
σωρινής κεντρικής επιτροπής των πολιτιστικών-μορφωτικών συλλό-
γων, περί συμπαιγνίας του Τίτο και των Παρτιζάνων με τον ελληνικό 
μοναρχοφασισμό «κατά του μακεδονικού λαού», για την ανάληψη 
κοινού αγώνα με στόχο την ανατροπή του Τίτο και του Κολισέφσκι 
και τη συγκρότηση ενός Δημοκρατικού Μετώπου, με επικεφαλής τη 
Σοβιετική Ένωση. Στην απόφαση τονίσθηκε ότι: «Η Μακεδονία του 
Πιρίν είναι σήμερα το μοναδικό τμήμα της Μακεδονίας, στο οποίο οι 
Μακεδόνες έχουν πλήρη ελευθερία να εξελιχθούν, να οικοδομήσουν 
τον Σοσιαλισμό, να ενισχύσουν ελεύθερα τις σχέσεις τους  με τους 
δημοκρατικούς λαούς, με τη Σοβιετική Ένωση και να αναπτύξουν 
την εθνική τους κουλτούρα». 123 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας δεν αμφισβήτησε -τουλά-
χιστον σε θεωρητικό επίπεδο- την ύπαρξη «μακεδονικού έθνους». 

121 CDA, Fond. 1, Opis 8, Arhivna Edinica. Απόφαση της Γραμματείας του βουλγαρικού Κομμου-
νιστικού Κόμματος (7 Φεβρουαρίου 1950), μετά από πρόταση του Βλαδιμήρ Ποπτόμωφ (3 
Μαΐου 1950).

122 CDA, Fond. 1B, Opis 7, Arhivna Edinica 1644. Απόφαση των μακεδονικών πολιτιστικών-μορ-
φωτικών συλλόγων της Βουλγαρίας (19 Απριλίου 1950). 

123 CDA, Fond. 1B, Opis 6, Arhivna Edinica 857.  Απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του 
ΒΚΚ (10 Μαΐου 1950).  
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Στην παρούσα χρονική συγκυρία προείχε να καταδικαστεί η τρομο-
κρατία που επιβαλόταν από τον «προδότη» Τίτο στη γιουγκοσλαβική 
Μακεδονία και να παρουσιαστεί η σύμμαχος της Σοβιετικής Ένωσης 
Βουλγαρία, ως η μοναδική χώρα στην οποία οι «Μακεδόνες» απο-
λάμβαναν την ελευθερία τους. Ο αγώνας που είχε αναλάβει ο Τίτο 
κατά των «Κομινφορμιστών», εναντίον όσων δηλαδή αποδέχτηκαν 
στη Γιουγκοσλαβία την κριτική του Στάλιν, παρείχε στη Βουλγαρία 
μια επιχειρηματολογία. Ειδικά στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία 
καταδικάστηκαν για «αντιγιουγκοσλαβισμό» άτομα που στο παρελ-
θόν είχαν ταχθεί υπέρ της «Ενιαίας και Ανεξάρτητης Μακεδονίας» 
και τώρα επιφορτίσθηκαν με το όνειδος του Κομινφορμιστή και 
του οπαδού του Ιβάν Μιχαήλωφ, του ηγέτη της βουλγαρικής ΕΜΕΟ 
που από το 1925 ενστερνίστηκε τη θέση της Ενιαίας και Ανεξάρτη-
της Μακεδονίας. Θύματα υπήρξαν  ο ποιητής Βένκο Μάρκοφσκι, ο 
Πάνκο Μπρασνάρωφ και άλλοι. Τόπο εξορίας των Κομινφορμιστών 
της Γιουγκοσλαβίας αποτέλεσε το νησί της Αδριατικής Γκόλι Ότοκ, 
η γιουγκοσλαβική Μακρόνησος. Η επιβίωση του Στρατάρχη Τίτο 
με την αμερικανική συνδρομή καθώς και η ελληνογιουγκοσλαβική 
προσέγγιση το 1950 έδιναν στη βουλγαρική πλευρά τον αποχρώντα 
λόγο να στιγματίσει την προδοσία του Γιουγκοσλάβου ηγέτη και «την 
τρομοκρατία  Αθήνας και Βελιγραδίου σε βάρος του μακεδονικού 
λαού».    

Η προσέγγιση του ζητήματος  της διαμόρφωσης «μακεδονικού 
έθνους» επιχειρήθηκε βάσει του σταλινικού ορισμού για το έθνος 
(γλώσσα, κοινή οικονομική ζωή, κοινό έδαφος, κουλτούρα). Σε μια 
ειδική πραγματεία  για το θέμα αυτό, ο Κρστε Τρίτσκωφ διέκρινε τα 
αστικά από τα σοσιαλιστικά έθνη και σύγκρινε την «εθνογένεση» 
των Μακεδόνων με την εθνογένεση διαφόρων λαών στη Σοβιετική 
Ένωση μετά τη νίκη του Σοσιαλισμού. Χαρακτήρισε επίσης το «μα-
κεδονικό έθνος» ως σοσιαλιστικό κατά βάση έθνος: 

Πρέπει ωστόσο να υπογραμμίσουμε ότι η Μακεδονία δεν μπόρεσε να 
διαμορφωθεί σε κυρίαρχο αστικό έθνος με το δικό της εθνικό κράτος 
κατά την  περίοδο της ανόδου του καπιταλισμού […]. Η Μακεδονία  
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καθυστέρησε στην ανάπτυξή της και αυτό επέτρεψε στα πιο αναπτυγ-
μένα βαλκανικά καπιταλιστικά κράτη να διαμελίσουν τη Μακεδονία 
και να αποτρέψουν την εξέλιξή της σε κυρίαρχο μακεδονικό έθνος. 
Όπως έχουν τα πράγματα,  το μακεδονικό έθνος θα διαμορφωθεί ολο-
κληρωτικά, θα εμπεδωθεί οριστικά και θα ευδοκιμήσει αληθινά σαν 
σοσιαλιστικό έθνος κατά την περίοδο της σοσιαλιστικής επανάστασης 
[…]. Και αυτό συμβαίνει στο μοναδικό μέχρι σήμερα ελεύθερο τμήμα 
του Πιρίν. Οι συνθήκες της Λαϊκής Δημοκρατίας και του Σοσιαλισμού 
στη Βουλγαρία και στην περιοχή του Πιρίν επιτρέπουν να αναπτυχθεί 
η κουλτούρα μας, εθνική στη μορφή, σοσιαλιστική στο περιεχόμενο. 
Η μακεδονική συνείδηση καθημερινά ενισχύεται. Αυτό αποδείχθηκε 
ιδιαίτερα στο καλλιτεχνικό μας φεστιβάλ, όπου οι άνθρωποι χόρεψαν 
θαυμάσιους μακεδονικούς χορούς και τραγούδησαν μακεδονικά τρα-
γούδια […]. Διαφορετικά θέτουν το ζήτημα του μακεδονικού έθνους 
οι οπαδοί του Τίτο και του Κολισέφσκι. Παντού αντιπαραθέτουν τον 
μακεδονικό με τον αδελφό βουλγαρικό λαό. Αναζητούν υπαρκτές και 
ανύπαρκτες διαφορές μεταξύ των δύο σλαβικών λαών, με σκοπό να 
διαμορφώσουν ένα τεχνητό εμπόδιο μεταξύ τους. Και κάτι περισσό-
τερο. Οι ιστορικοί, οπαδοί του Κολισέφσκι, άρχισαν να αναζητούν την 
ιστορική και θεωρητική θεμελίωση του μακεδονικού έθνους πριν από 
1.000 χρόνια, στην εποχή του Αλέξανδρου του Μακεδόνα. Ισχυρίζονται 
ότι οι Μακεδόνες είχαν στο παρελθόν το εθνικό τους κράτος, τους βασι-
λιάδες τους και τους αρχιεπισκόπους τους, ότι το κράτος του Σαμουήλ 
κατά τον 10ο  αιώνα ήταν μακεδονικό εθνικό κράτος. Δεν ακολουθούν 
τη σταλινική θέση «ότι μέχρι την καπιταλιστική περίοδο δεν υπήρξε 
και δεν μπορούσε να υπάρξει έθνος». 

Πρέπει να πούμε ότι μακεδονικό έθνος υπάρχει, είναι γεγονός αναμ-
φισβήτητο. Οι απαρχές του δεν ανάγονται στην εποχή του Αλέξανδρου 
του Μακεδόνα και του Σαμουήλ, αλλά αργότερα. Η βουλγαρική εθνική 
αναγέννηση  είναι στενά συνδεδεμένη με τον βουλγαρικό λαό. Το μακε-
δονικό έθνος γεννήθηκε  με τους αγώνες του μακεδονικού λαού, υπό την 
καθοδήγηση του προοδευτικού εθνικο-απελευθερωτικού κινήματος,  
με επικεφαλής τον Γκότσε Ντέλτσεφ, τον Γιάννε Σαντάνσκι, τον Δήμο 
Χατζηδήμωφ και άλλους […]. Και μόνο το γεγονός ότι στη διάρκεια 
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50 ετών ο μακεδονικός λαός διεξάγει αγώνα για την εθνική, πολιτική 
και πολιτιστική του απελευθέρωση, δείχνει ότι εδώ έχουμε ένα άλυ-
το εθνικό ζήτημα, ότι υπάρχει εθνική καταπίεση, εθνική δουλεία. Η 
εθνική καταπίεση του μακεδονικού λαού συνεχίζεται και σήμερα στη 
μοναρχοφασιστική Ελλάδα και στην τιτοϊκή Γιουγκοσλαβία. Μόνο οι 
Μακεδόνες στο ελεύθερο τμήμα του Πιρίν και οι πρόσφυγες στη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν καταπιέζονται και για τον λόγο αυτό, 
ο αγώνας του μακεδονικού λαού θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη λύση 
του Μακεδονικού Ζητήματος και την ένωση του μακεδονικού λαού. 124 

Ο Τρίτσκωφ αμφισβήτησε την ιστορικότητα του «μακεδονικού 
έθνους», καθώς δεν ανίχνευσε τις καταβολές του ούτε στην Αρχαιό-
τητα ούτε στον Μεσαίωνα. Χαρακτήρισε τη σλαβική αφύπνιση στον  
ευρύτερο μακεδονικό χώρο τον 19ο αιώνα ως βουλγαρική. Ο ίδιος ενέ-
ταξε τη γένεση των εθνών στην καπιταλιστική περίοδο, υποστήριξε 
ωστόσο ότι στη Μακεδονία δεν συντελέστηκε καμία σλαβομακεδονική 
εθνογένεση λόγω της ανυπαρξίας μιας γηγενούς σλαβικής αστικής 
τάξης. Διέκρινε τις απαρχές μιας σλαβομακεδονικής συνείδησης 
εντός  της ΕΜΕΟ, στο πλαίσιο του αγώνα της κατά των βερχοβιστών 
της Σόφιας, αλλά σε τελευταία ανάλυση συνέδεσε τη διαμόρφωση 
του «μακεδονικού έθνους» με τη Σοσιαλιστική Επανάσταση. Όπως 
στη Σοβιετική Ένωση με την ίδρυση σοβιετικών σοσιαλιστικών δη-
μοκρατιών συντελέστηκαν εθνογενέσεις μη ιστορικών εθνοτικών 
ομάδων προκειμένου να αποδυναμωθεί η ρωσική επιρροή, έτσι και 
στην περίπτωση της Μακεδονίας ο μη ιστορικός μακεδονικός λαός, 
στο πλαίσιο του Σοσιαλισμού, θα διαμόρφωνε μια εθνική ταυτότητα. 
Καταδίκασε, τέλος, την καταπιεστική πολιτική που ασκούσε ο Τίτο στη 
γιουγκοσλαβική Μακεδονία εξάροντας παράλληλα την πολιτική του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Βουλγαρίας στο βουλγαρικό τμήμα της 
Μακεδονίας, όπου οι «Μακεδόνες» απολάμβαναν εθνική ισοτιμία. 

124 CDA, Fond. 1B, Opis 7, Arhivna Edinica 1674. Εισήγηση του Κρστε Τρίτσκωφ «Ανάδυση και 
ανάπτυξη του μακεδονικού επαναστατικού κινήματος, Μακεδονικό ζήτημα και μακεδονικό 
έθνος», Μπλαγκόεφγκραντ, 31 Οκτωβρίου 1950.
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Σε όλα ανεξαιρέτως τα κομματικά έγγραφα ανακυκλώνονται οι 
ίδιες θέσεις. Γίνεται λόγος για προδοσία του Τίτο και του Κολισέφ-
σκι, απευθύνεται έκκληση στον μακεδονικό λαό να εξεγερθεί κατά 
του Γιουγκοσλάβου ηγέτη και του ελληνικού μοναρχοφασισμού και 
διατυπώνεται η άποψη πως η Μακεδονία ανήκει στους Μακεδόνες, 
ενώ η βουλγαρική Μακεδονία αποτελεί το μόνο ελεύθερο τμήμα της 
Μακεδονίας.125 

Η διάκριση, ωστόσο, «Μακεδόνων» και Βουλγάρων στη βουλγαρι-
κή Μακεδονία είχε αποκλειστικά θεωρητική αξία. Το κόμμα επέτρεπε 
τη διοργάνωση χορών και φολκλορικών εκδηλώσεων, όπου εξυμνού-
νταν οι αγώνες του Γκότσε Ντέλτσεφ και του Γιάννε Σαντάνσκι, αλλά 
η επίσημη γλώσσα ήταν η βουλγαρική,  οι «Μακεδόνες» δεν είχαν 
δικές τους οργανώσεις. Μετά την αναστολή της «μακεδονοποίησης» 
του πληθυσμού με τους γιουγκοσλαβικούς όρους, το βουλγαρικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα στην πράξη θεωρούσε τους «Μακεδόνες» 
μέρος του βουλγαρικού έθνους. Για αμιγώς πολιτικούς λόγους, για 
να αποτελέσει η «ελεύθερη  βουλγαρική Μακεδονία» το αντίπαλον 
δέος του Κολισέφσκι και του Τίτο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλ-
γαρίας προπαγάνδιζε ότι σέβεται τα δικαιώματα των Μακεδόνων 
που  «καταστρατηγούνταν» από τον προδότη Τίτο και την κλίκα 
του Κολισέφσκι. Το ΚΚΕ, υπό την ηγεσία του Ζαχαριάδη, ευθυγραμ-
μίστηκε με την αντιγιουγκοσλαβική εκστρατεία της Βουλγαρίας. 
Στην προδοσία του Τίτο ο Ζαχαριάδης αναζήτησε τη βασική αιτία 
της ήττας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η οργάνωση ΝΟΦ, 
διάδοχη του ΣΝΟΦ, διαλύθηκε  και τον Μάρτιο του 1952 ιδρύθηκε 
στην Πολωνία η οργάνωση «Ίλιντεν», με κύρια αποστολή της την 
υπονόμευση της κυριαρχίας του Τίτο στη γιουγκοσλαβική Μακεδο-
νία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας ενθάρρυνε το ΚΚΕ και 
την οργάνωση «Ίλιντεν», για το συντονισμό μιας κοινής αντιγιου-

125 CDA, Fond. 1B, Opis 6, Arhivna Edinica 160. Θέσεις  της ΚΕ του ΒΚΚ για την καθοδήγηση των 
κομματικών επιτροπών και οργανώσεων στην περιοχή του Πιρίν και των κομμουνιστών 
στους πολιτιστικούς-μορφωτικούς συλλόγους των Μακεδόνων προσφύγων στην πρακτική 
τους δράση αναφορικά με το Μακεδονικό Ζήτημα, 20 Δεκεμβρίου 1951.
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γκοσλαβικής εκστρατείας. Όταν τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης 
«Ίλιντεν» Τάσο Γκούσεφ και Σταύρος Κωστόπουλος έλαβαν γνώση 
των βουλγαρικών θέσεων για το Μακεδονικό Ζήτημα, συντάχθηκαν 
σε γενικές γραμμές με τον αντιγιουγκοσλαβικό τόνο, αλλά επισήμα-
ναν και τις εγγενείς αδυναμίες της τοποθέτησης του βουλγαρικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος:

Στο κομματικό έγγραφο δεν λέγεται τίποτε το συγκεκριμένο, αν ο μα-
κεδονικός λαός στη Βουλγαρία έχει πολιτική αυτοδιοίκηση, εκτός από την 
πολιτιστική αυτονομία. Η μοναδική επίσημη γλώσσα είναι η βουλγαρική 
και η μακεδονική χρησιμοποιείται μόνο στις  προσωπικές  επαφές. Οι Μα-
κεδόνες  στη Βουλγαρία δεν έχουν μαζικές πολιτικές εθνικές οργανώσεις 
ως συστατικά τμήματα του Πατριωτικού Μετώπου. Δεν έχουν ιδιαίτερες 
μακεδονικές κομματικές οργανώσεις. Από τα παραπάνω προκύπτει 
ότι αυτό που τίθεται ως άμεση επιδίωξη του εθνικο-απελευθερωτικού 
κινήματος του σλαβομακεδονικού λαού στην Ελλάδα, δηλαδή η πολιτική 
αυτονομία στο πλαίσιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ελλάδας, εκεί (στη 
Μακεδονία του Πιρίν) δεν φαίνεται να είναι ουσιαστικό […]. Η άποψή μας 
είναι ότι μια λύση του μακεδονικού εθνικού ζητήματος στη Λαϊκή Δημο-
κρατία της Μακεδονίας, ανάλογη μ’ αυτήν για την οποία αγωνίζεται το 
ΚΚΕ, θα αφαιρούσε από τον Τίτο και τον Μιχαήλωφ και την παραμικρή 
δυνατότητα να καπηλευθούν το Μακεδονικό Ζήτημα  και θα συντελούσε 
περισσότερο στην ενθουσιώδη συμβολή του μακεδονικού λαού στη Βουλ-
γαρία στην οικοδόμηση του Σοσιαλισμού. 

Μια τέτοια λύση του εθνικού ζητήματος στη Μακεδονία του Πιρίν θα 
αποτελούσε το καλύτερο πρότυπο για τους Μακεδόνες από τη Μακεδο-
νία του Βαρδάρη και του Αιγαίου και θα τους προσανατόλιζε πιο θερμά 
στον αγώνα τους για την κατάκτηση των δικαιωμάτων τους. Η Μακεδο-
νία του Πιρίν, το μοναδικό ελεύθερο τμήμα της Μακεδονίας, πρέπει να 
καταστεί μαχητική βάση στον αγώνα για «Ειρήνη-Δημοκρατία-Ανεξάρ-
τητη Μακεδονία»,  για την ένωση όλου του μακεδονικού λαού.126

126 CDA, Fond. 1B, Opis 6, Arhivna Edinica 160. Επιστολή του Ζαχαριάδη (5 Μαΐου 1952) προς το 
βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, στην οποία επισυνάπτονται και οι παρατηρήσεις της 
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Το ηττημένο  ΚΚΕ είχε ήδη από την Πέμπτη Ολομέλεια, τον Ια-
νουάριο του 1949, ασπασθεί τη θέση για «εθνική αυτοδιάθεση και 
αποκατάσταση του μακεδονικού λαού». Στην ουσία προπαγάνδιζε 
την Ανεξάρτητη Μακεδονία. Αντίθετα, το ευρισκόμενο στην εξουσία 
βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν εφάρμοζε παρόμοια διεθνιστι-
κή πολιτική. Οι παρατηρήσεις των ηγετικών στελεχών του «Ίλιντεν» 
ήταν σαφείς: Αν η Βουλγαρία φιλοδοξούσε να αναδείξει τη βουλγαρική 
Μακεδονία «ως το μοναδικό ελεύθερο τμήμα της Μακεδονίας», προ-
πύργιο για την υπονόμευση της κυριαρχίας του Τίτο στη γιουγκοσλα-
βική Μακεδονία και πόλο έλξης των «υπόδουλων Μακεδόνων», όφειλε 
να αναγνωρίσει έμπρακτα την εθνική ιδιαιτερότητα των Μακεδόνων 
και να μην περιορισθεί σε θεωρητικές διακηρύξεις. Διαφορετικά, δεν 
αποκτούσε ουσιαστικό νόημα η αντιγιουγκοσλαβική εκστρατεία. Το 
Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας δεν είχε προφανώς την πρόθεση να 
χορηγήσει πολιτική αυτονομία στο βουλγαρικό τμήμα της Μακεδονί-
ας, λόγω της «εθνικής ιδιαιτερότητας των Μακεδόνων του Πιρίν». Έτσι, 
η Βουλγαρία του Τσερβένκωφ δεν κατόρθωσε να συναγωνισθεί τη 
Γιουγκοσλαβία του Τίτο στον υπερβάλλοντα ζήλο που επέδειξαν και 
οι δύο πλευρές για το σεβασμό των δικαιωμάτων των «Μακεδόνων». 
Μετά τον θάνατο του Στάλιν και τη συνακόλουθη έναρξη της σοβιε-
τογιουγκοσλαβικής προσέγγισης υπό τον Χρουστσώφ, η Βουλγαρία 
απώλεσε και τον ιδεολογικό πόλεμο της προπαγάνδας.

Η έναρξη της σοβιετογιουγκοσλαβικής προσέγγισης υπό 
τον Χρουστσώφ (1953-56). Η άνοδος του Τοντώρ Ζίφκωφ 
στην κομματική ιεραρχία και η αναδίπλωση της Βουλγα-
ρίας στο Μακεδονικό Ζήτημα 

Μετά τον θάνατο του Στάλιν, η νέα σοβιετική ηγεσία υπό τον  
Χρουστσώφ καταδίκασε τον σταλινισμό και την προσωπολατρία 
(1956), τάχθηκε υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης κρατών με διαφορετι-

οργάνωσης «Ίλιντεν» για τις θέσεις που υιοθετήθηκαν από το βουλγαρικό Κομμουνιστικό 
Κόμμα.   
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κά καθεστώτα αναιρώντας τη θέση περί της αναπόφευκτης σύγκρου-
σης του σοσιαλιστικού με τον καπιταλιστικό κόσμο και επιδίωξε να 
έλθει σε επαφή με την τεχνολογία της Δύσης αλλά ταυτόχρονα και 
να ενισχύσει τον ταξικό αγώνα. Στόχος της βαλκανικής πολιτικής 
του Χρουστσώφ ήταν η αποτροπή της στενότερης πρόσδεσης της 
Γιουγκοσλαβίας στο δυτικό στρατόπεδο και κυρίως η ένταξή της στο 
ΝΑΤΟ. Η υπογραφή του συμφώνου φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα 
στη Γιουγκοσλαβία, την Τουρκία και την Ελλάδα, στις 28 Φεβρου-
αρίου 1953, ανησύχησε τη Μόσχα. Το ίδιο έτος, η Σοβιετική Ένωση 
αποκατέστησε τις διπλωματικές της σχέσεις με τη Γιουγκοσλαβία, 
ενώ τον Ιούνιο του 1954 ο Χρουστσώφ  σε επιστολή του προς τον Τίτο 
εξέφρασε την επιθυμία για ομαλοποίηση των σοβιετογιουγκοσλα-

Ο Χρουστσώφ και ο Τίτο στο Βελιγράδι (1955). 
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βικών σχέσεων, αναγνωρίζοντας τα λάθη στα οποία περιέπεσε ο 
Στάλιν το 1948. Η νέα σοβιετική πραγματικότητα επέδρασε και στις 
σχέσεις της Γιουγκοσλαβίας με τη Δύση. Στις 9 Αυγούστου 1954 υπο-
γράφηκε στο Μπλεντ της Σλοβενίας η τελική  συνθήκη «συμμαχίας, 
πολιτικής συνεργασίας και αμοιβαίας βοήθειας» μεταξύ της Ελλά-
δας, της Τουρκίας και της Γιουγκοσλαβίας αλλά, μετά από  πίεση 
της γιουγκοσλαβικής πλευράς, η συνθήκη προσέλαβε αποκλειστικά 
αμυντικό χαρακτήρα. Η υπογραφόμενη συνθήκη θα είχε ισχύ εφόσον 
η Ελλάδα ή η Τουρκία δεχόταν σοβιετική επίθεση, ενώ αν κάποιο 
άλλο μέλος του ΝΑΤΟ δεχόταν επίθεση από τη Σοβιετική Ένωση, 

Από την επίσκεψη του Ν. Χρουστσώφ στο Βελιγράδι (1955).
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τα εμπλεκόμενα μέρη θα συσκέπτονταν για τα ληπτέα μέτρα και 
δεν θα κήρυτταν αμέσως τον πόλεμο στον επιτιθέμενο. Καθίστατο, 
έτσι, εμφανής η πρόθεση του Τίτο να μην εμπλέξει τη Γιουγκοσλαβία 
στους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ. Τη διετία 1955-56 επήλθε μια σοβιετο-
γιουγκοσλαβική προσέγγιση. Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 
1955 ο Χρουστσώφ επισκέφθηκε το Βελιγράδι, αναγνωρίζοντας έτσι 
το γιουγκοσλαβικό δρόμο προς τον Σοσιαλισμό. Χορήγησε επίσης 
γενναία οικονομική βοήθεια προς τη Γιουγκοσλαβία και παρέγραψε 
τα χρέη της προς τη Σοβιετική Ένωση. 

Πρόθεση των Σοβιετικών ήταν να επιστρέψει η Γιουγκοσλαβία στο 

Η πρώτη σελίδα, στις 3 

Ιουνίου 1955, της εφη-

μερίδας Ραμποτνίτσε-

σκο Ντέλο, οργάνου του 

βουλγαρικού Κομμουνι-

στικού Κόμματος, όπου 

καταγράφεται θετικά η 

άφιξη σοβιετικής αντι-

προσωπείας προκειμέ-

νου να λάβει μέρος στις 

βουλγαρογιουγκοσλαβι-

κές συνομιλίες.
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σοβιετικό στρατόπεδο και να ενταχθεί στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας, 
που συγκροτήθηκε στις παραμονές της επίσκεψης του Χρουστσώφ 
στο Βελιγράδι. 

Τον Απρίλιο του 1956 διαλύθηκε η Κομινφόρμ και τον Ιούνιο του 
ιδίου έτους ο Τίτο πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μόσχα. 

Ακολουθώντας το σοβιετικό παράδειγμα, το Πολιτικό Γραφείο της 
Κεντρικής Επιτροπής του βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος 
αποφάσισε, στις 13 Αυγούστου 1953, την αποκατάσταση των διπλω-
ματικών σχέσεων των δύο χωρών.127 Ο σταλινιστής Τσερβένκωφ απώ-
λεσε το 1954 τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος. Για διά-
δοχο του Τσερβένκωφ ο Χρουστσώφ επέλεξε τον Τοντώρ Ζίφκωφ, ο 
οποίος προΐστατο της κομματικής οργάνωσης της Σόφιας. Ο Ζίφκωφ, 
ως εγκάθετος από τον Χρουστσώφ Πρώτος Γραμματέας, δεν είχε να 
επιδείξει ιδιαίτερα προσόντα. Δεν έχαιρε, άλλωστε, της συμπάθειας 
των περισσοτέρων μελών του κόμματος και μέχρι το 1956 περιορίζο-
νταν σε έναν συμβολικό ρόλο, στη σκιά του Τσερβένκωφ. Η καταδίκη 
του Στάλιν από τον Χρουστσώφ  στο 20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ σήμανε 
και το τέλος της εποχής του Τσερβένκωφ. Τον Απρίλιο του 1956, σε 
Ολομέλεια του βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Ζίφκωφ 
επέβαλε την καθαίρεση του Τσερβένκωφ, ο οποίος κατηγορήθηκε 
για προσωπολατρία και σταλινική άσκηση της εξουσίας. Η θέση του 
πρωθυπουργού δόθηκε στον Αντών Γιούγκωφ. Από τα πρακτικά της 
Ολομέλειας προκύπτει ότι η κίνηση του Ζίφκωφ  για την καθαίρεση 
του Τσερβένκωφ δεν έτυχε της έγκρισης πολλών στελεχών της πα-
λιάς φρουράς, τα οποία αμφισβήτησαν τις ικανότητες του Ζίφκωφ 
και προβληματίστηκαν για τη δική τους πολιτική επιβίωση. Μέχρι  
το τέλος του 1956, ο Ζίφκωφ δεχόταν εσωκομματική κριτική. 

Η Βουλγαρία επί Ζίφκωφ διέλυσε τους μακεδονικούς πολιτιστι-
κούς συλλόγους και διέκοψε την έκδοση της εφημερίδας  Ναπρέντ, 
οργάνου Γιουγκοσλάβων Κομινφορμιστών που είχαν καταφύγει 
στη Βουλγαρία. Την εποχή αυτή, οι αντιγιουγκοσλαβικοί τόνοι 

127 CDA, Fond. 1B, Opis 6, Arhivna Edinica 1848. Πρωτόκολλο της συνεδρίασης του Πολιτικού 
Γραφείου της ΚΕ του ΒΚΚ (13 Αυγούστου 1953).   
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της Σόφιας έπεσαν αισθητά. Η Βουλγαρία έπρεπε να λάβει κάθε 
μέτρο που θα συνέβαλε στην επιστροφή της Γιουγκοσλαβίας στο 
δημοκρατικό στρατόπεδο, αποτρέποντας οριστικά  τη στροφή της 
στον ιμπεριαλισμό, εκτιμούσε ο Ζίφκωφ.128 H Σόφια ενημερώθηκε 
επίσημα από τον Χρουστσώφ για τα αποτελέσματα των επαφών 
που είχε στο Βελιγράδι: για την αποφασιστικότητα του Τίτο να πα-
ραμείνει η Γιουγκοσλαβία σοσιαλιστική χώρα και να αποδεσμευθεί 
από τη μονομερή αμερικανική οικονομική εξάρτηση αλλά και για 
την υποβάθμιση του Βαλκανικού Συμφώνου, στο οποίο ο ηγέτης της 

128 CDA, Fond. 1B, Opis 5, Arhivna Edinica 154. Πρακτικά της συνεδρίασης της ΚΕ του ΒΚΚ (2 
Νοεμβρίου 1954). 

Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας 

Ραμποτνίτσεσκο Ντέλο, στις 6 

Απριλίου 1956, όπου με αφορ-

μή την άφιξη γιουγκοσλαβικής 

αντιπροσωπείας στη βουλγα-

ρική πρωτεύουσα δημοσιεύε-

ται κύριο άρθρο υπό τον τίτλο 

«Ζήτω η φιλία ανάμεσα στους 

λαούς της Βουλγαρίας και της 

Γιουγκοσλαβίας».
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Γιουγκοσλαβίας απέδιδε πλέον μονάχα οικονομική και πολιτιστική  
και  όχι στρατιωτική σημασία.129 

Παρά το γεγονός ότι τα αντιγιουγκοσλαβικά δημοσιεύματα ατό-
νησαν στον βουλγαρικό τύπο και η Βουλγαρία απέφευγε να ασκεί 
κριτική στη Γιουγκοσλαβία, στον τύπο του Βελιγραδίου  και των 
Σκοπίων οι αντιβουλγαρικοί τόνοι δεν είχαν εκλείψει.  Εκμεταλ-
λευόμενοι την επισφαλή θέση του εγκάθετου από τον Χρουστσώφ  
Ζίφκωφ στη θέση του  Πρώτου (αργότερα Γενικού) Γραμματέα του 
βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος και την εσωκομματική κρι-
τική που υφίστατο μέχρι τα τέλη του 1956,  γιουγκοσλαβικοί κύκλοι 
αναμιγνύονταν στα εσωτερικά του Κομμουνιστικού Κόμματος Βουλ-
γαρίας, ζητώντας την ανάδειξη μιας άλλης βουλγαρικής κομματικής 
ηγεσίας, φιλικά διακείμενης προς το Βελιγράδι.130

Η νέα βουλγαρική ηγεσία, υπό τον Ζίφκωφ, εξέφρασε τους φόβους 
της για μια  νέα γιουγκοσλαβική αντεπίθεση στο Μακεδονικό. Το 
Βελιγράδι και τα Σκόπια θα μπορούσαν να ανακινήσουν  ζήτημα 
σεβασμού των δικαιωμάτων της «μακεδονικής» μειονότητας στη 
Βουλγαρία με τους γιουγκοσλαβικούς όρους, θέτοντας ζήτημα 
απόσχισης της βουλγαρικής Μακεδονίας από τη σύσταση του βουλ-
γαρικού κράτους και συγκρότησης νοτιοσλαβικής ομοσπονδίας, να 
επιστρέψουν δηλαδή στην πολιτική γραμμή του 1944-48. Το βουλγα-
ρικό Κομμουνιστικό Κόμμα άρχισε να δέχεται εισηγήσεις διαφόρων 
πολιτικών παραγόντων, εξοικειωμένων με το Μακεδονικό Ζήτημα, 
αναφορικά με τη στάση που επιβάλλονταν να τηρήσει σε περίπτωση 
που η γιουγκοσλαβική πλευρά επέμενε στην επανάληψη άσκησης 
μιας τέτοιας πολιτικής. Ο Χρήστο Καλαϊτζήεφ, πρώην πρόεδρος των 
μακεδονικών μορφωτικών-πολιτιστικών συλλόγων, υπέβαλε στην 
ΚΕ του ΒΚΚ την ακόλουθη εισήγηση:

129 CDA, Fond. 1B, Opis 5, Arhivna Edinica 168. Επιστολή του Χρουστσώφ προς τον Ζίφκωφ, 25 
Ιουνίου 1955. 

130 CDA, Fond. 1B, Opis 5, Arhivna Edinica 235. Πρακτικά συνομιλιών μελών της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΒΚΚ (Τοντώρ Ζίφκωφ, Γκεόργκυ Τσανκώφ) με μέλη της Κεντρικής Επιτροπής 
της Ένωσης Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας (Αλεξάνταρ Ράνκοβιτς, Μόσα Πιγιάντε), 
Σόφια, 6-7 Οκτωβρίου 1956. Αυστηρώς εμπιστευτικό.
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Σιωπήσαμε στην επίμονη δράση  των Γιουγκοσλάβων ηγετών να κα-
ταστήσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας κέντρο συσπείρωσης 
όλων των Μακεδόνων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η δράση τους δεν 
υπήρξε αναποτελεσματική. Μεγάλο μέρος των Αιγαιατών προσφύγων 
ήδη βλέπουν με συμπάθεια τη ΛΔΜ και τη θεωρούν πατρίδα τους. 
Υπάρχει και μια μειοψηφία της σπουδάζουσας νεολαίας στην περιοχή 
του Πιρίν, που επιδεικνύει ανάλογο φανατισμό. Πλανώνται και εκείνοι 
που νομίζουν ότι η βουλγαρική συνείδηση των μαζών στη Μακεδονία 
του Βαρδάρη είναι και τώρα τόσο ακραιφνής,  όπως πριν από 40 χρόνια. 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μοιραία αποτελέσματα. […] Οι Γιουγκο-
σλάβοι ηγέτες, στο όνομα της φιλίας, αναμένουν την κατάλληλη στιγ-
μή να θέσουν το ζήτημα της τύχης της περιοχής του Πιρίν, που είναι 
τμήμα της Μακεδονίας και λογικά κατ’ αυτούς πρέπει να ενωθεί με τη 
ΛΔΜ και στο όνομα της ένωσης αυτής καλούνται οι μακεδονικές μάζες 
να συσπειρωθούν. Νομίζω ότι εμείς δεν θα πρέπει να απορήσουμε τί 
να κάνουμε όταν τεθεί αυτό  το ζήτημα, αλλά να είμαστε έτοιμοι για 
άμυνα, με ξεκάθαρες θέσεις και πειστικά επιχειρήματα.

Από τις προσωπικές μου συνομιλίες, φαίνεται ότι υπάρχουν δύο 
απόψεις: 1) Να αφήσουμε τον πληθυσμό να εκφραστεί, 2) αν η Γιουγκο-
σλαβία σταθεί σε υγιείς σοσιαλιστικές θέσεις, δεν έχει σημασία αν η 
Μακεδονία θα αποτελέσει τμήμα της Γιουγκοσλαβίας. 

Αναφορικά με την πρώτη άποψη, τίθεται το ζήτημα: να ερωτηθεί 
ο λαός  του Πιρίν αν επιθυμεί την ένωση με τη ΛΔΜ ή να ερωτηθεί ο 
λαός  και στα δύο τμήματα πώς θέλει να ρυθμίσει τα του οίκου του; Αν 
τεθεί η πρώτη ερώτηση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πληθυσμός του 
Πιρίν θα θελήσει να μην αποσχισθεί από το βουλγαρικό σύνολο […]. Η 
δεύτερη ερώτηση περικλείει σοβαρό κίνδυνο να έχουμε νέο προσφυγικό 
κύμα, λόγω της ανεπαρκούς εξέλιξης στη ΛΔΜ. 

Σχετικά με τη δεύτερη άποψη, αν δηλαδή η Γιουγκοσλαβία σταθεί 
σε υγιείς σοσιαλιστικές θέσεις, είναι άνευ σημασίας  η συνένωση  όλου 
του μακεδονικού λαού  εντός της χώρας. Στην άποψη αυτή μπορούμε 
να αντιτείνουμε: Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στηρίζεται σε υγιείς 
σοσιαλιστικές θέσεις η προσπάθεια διαμόρφωσης μακεδονικού έθνους 
με βίαιη διαστρέβλωση της μακεδονικής ιστορίας, διαμόρφωσης μιας 
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γλώσσας που αποκλίνει πολύ από την ομιλούμενη γλώσσα και την 
οποία η πλειοψηφία του λαού δεν αποδέχεται γιατί δεν την αισθάνεται 
ως  δική της και δεν μπορεί να δεχτεί ότι στηρίζεται σε σοσιαλιστικές 
βάσεις μία κατήχηση στον μακεδονικό πατριωτισμό, που έχει ως βάση 
τη δυσπιστία και την εμπάθεια προς τον βουλγαρικό λαό;  

Πιστεύω ότι η σύνθεση αυτών των αντιφάσεων μπορεί να αναζητη-
θεί στην ακόλουθη κατάσταση των πραγμάτων:     

Το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα του μακεδονικού λαού είναι στενά 
συνδεδεμένο με τη βουλγαρική προοδευτική κοινωνία ακόμα από την 
Τουρκοκρατία. Για τον πληθυσμό του Πιρίν και για την πολυάριθμη 
εκεί προσφυγιά, αυτό συνεχίζεται από τους Βαλκανικούς Πολέμους 
μέχρι σήμερα. Είναι αδύνατο να στηθεί ένα σινικό τείχος ανάμεσά τους 
στο όνομα του μακεδονικού πατριωτισμού. Τέτοια ακατάλυτη σχέση 
έχει ο πληθυσμός της Μακεδονίας του Βαρδάρη με τη γιουγκοσλαβική 
προοδευτική κοινωνία. Με βάση αυτή την κατάσταση, η ένωση της Μα-
κεδονίας είναι αδύνατη χωρίς την ένωση, υπό κάποια μορφή, της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με την Ομόσπονδη Λαϊκή Δημοκρατία 
της Γιουγκοσλαβίας. 

Για την πραγματοποίηση αυτής της ένωσης, είναι αναγκαία μία 
και μοναδική θεώρηση του Μακεδονικού Ζητήματος. Αυτή η ενότητα 
είναι δυνατή στη βάση του μακεδονικού έθνους και της μακεδονικής  
γλώσσας, αφού παραμεριστούν όλες οι παραποιήσεις αναφορικά με 
το ιστορικό παρελθόν και τη γλώσσα. Να επιτραπεί η φυσική, αβίαστη 
εξέλιξη του μακεδονικού έθνους. 131 

To πολιτικό μήνυμα του Καλαϊτζήεφ συνοψίζονταν στα εξής: Στη 
γιουγκοσλαβική Μακεδονία το πείραμα της μακεδονοποίησης, παρά 
τα ανορθόδοξα μέσα, δεν υπήρξε αναποτελεσματικό. Η Βουλγαρία 
δεν μπορούσε πλέον να αναζητά συμπαγείς πληθυσμούς με ακραιφ-
νή βουλγαρική συνείδηση. Ο σλαβικός πληθυσμός στη βουλγαρική 
Μακεδονία ήταν  άρρηκτα συνδεδεμένος με τους Βούλγαρους και σε 

131 CDA, Fond.  1B, Opis 7, Arhivna Edinica 1773. Επιστολή του Χρήστο Καλαϊτζήεφ προς τους 
Δημήταρ Γκάνεφ και Αντών Γιούγκωφ (27 Αυγούστου 1956).
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καμία περίπτωση δεν θα επιθυμούσε να αποσχισθεί από το βουλγα-
ρικό κράτος. Αν η γιουγκοσλαβική πλευρά επέμενε στην ένωση της 
βουλγαρικής με τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, τότε η βουλγαρική 
ηγεσία απαιτούνταν να θέσει ως όρο αρχικά τη συγκρότηση μιας 
νοτιοσλαβικής ομοσπονδίας και κατόπιν το ζήτημα της ένωσης του 
βουλγαρικού με το γιουγκοσλαβικό τμήμα της Μακεδονίας. Τέλος, σε 
περίπτωση που στο μέλλον πραγματοποιούνταν η προαναφερόμε-
νη ένωση, ήταν αναγκαίο οι δύο χώρες να καταλήξουν σε μια κοινή 
θεώρηση του Μακεδονικού Ζητήματος, να αποσαφηνιστούν δηλαδή 
οι έννοιες «μακεδονικό έθνος»,  «μακεδονική γλώσσα» κλπ. 

Κατά την απογραφή του πληθυσμού της Βουλγαρίας, που διενερ-
γήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 1956,  187.789 άτομα δηλώθηκαν ως «Μα-
κεδόνες»,132 υπακούοντας προφανώς σε σχετική κομματική εντολή.  
H Σόφια απέδιδε το δικό της περιεχόμενο στον όρο «Μακεδόνες» 
στη βουλγαρική Μακεδονία. Δεν τους αντιμετώπιζε ως μία ιδιαίτε-
ρη εθνική μειονότητα, αλλά ως πολιτισμική ομάδα, συνδεδεμένη  
άρρηκτα  με τον βουλγαρικό λαό. Ωστόσο, και μόνο η μνεία «Μακε-
δόνων» σε μια στατιστική εξασφάλιζε στη γιουγκοσλαβική πλευρά 
το επιχείρημα, ώστε να ανακινήσει στη Βουλγαρία ζήτημα εθνικής 
«μακεδονικής» μειονότητας με τους γιουγκοσλαβικούς όρους περί 
σεβασμού των δικαιωμάτων της. Για την γιουγκοσλαβική ηγεσία, 
ενδεχόμενη αναγνώριση «μακεδονικής» μειονότητας από τη Βουλ-
γαρία σήμαινε υιοθέτηση της σλαβομακεδονικής γλώσσας, όπως 
κωδικοποιήθηκε στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία με τον εξοβελισμό 
του χαρακτηριστικού βουλγαρικού  φθόγγου ъ, την αποδοχή της θέ-
σης ότι οι (Σλαβο)Μακεδόνες είναι ιδιαίτερο νοτιοσλαβικό ιστορικό 
έθνος και ότι το Μακεδονικό αποτελεί γιουγκοσλαβικό ζήτημα και 
ως τέτοιο, μπορεί να διευθετηθεί οριστικά με την ίδρυση μιας Ενιαίας 
Λαϊκής Δημοκρατίας της  Μακεδονίας  εντός της γιουγκοσλαβικής 
Ομοσπονδίας. Η βουλγαρική πλευρά χρειαζόταν να εξεύρει μηχα-

132 Βλ. τα αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού, που εκδόθηκαν σε ειδικό τεύχος της 
στατιστικής υπηρεσίας του Υπουργικού Συμβουλίου, Prebrojavane na naselenieto v Narodna 
Republika Bâlgarija na 1.XII.1956 godina. Obšti  Rezultati, Kniga II, Σόφια 1960.
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νισμούς άμυνας, προκειμένου να αντικρούσει αιτήματα των Σκο-
πίων. Σε μία ειδική μελέτη που εκπονήθηκε με τον τίτλο «Υπάρχει 
σήμερα Μακεδονικό Ζήτημα;» o θεωρητικός του κόμματος, Νάϊντεν 
Νικόλωφ, αμφισβήτησε την ιστορικότητα του «μακεδονικού» έθνους, 
χαρακτηρίζοντας τόσο τη σλαβική αναγέννηση του 19ου αιώνα όσο 
και το σλαβικό απελευθερωτικό κίνημα που εκδηλώθηκε στη Μακε-
δονία κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ού αιώνα, ως βουλγαρικά. 
Επεσήμανε, ωστόσο, τις διαφορετικές εξελίξεις που διαδραματί-
σθηκαν στα τρία τμήματα της Μακεδονίας μετά τους Βαλκανικούς 
Πολέμους, γεγονός που καθόρισε και τη διαμόρφωση της συνείδησης 
του πληθυσμού:

Από το 1912 μέχρι σήμερα, περισσότερα από 45 χρόνια, ο πληθυσμός 
στο Ράζλογκ, Γκότσε Ντέλτσεφ, Πετρίτσι, Σαντάνσκι, Μελένικο και 
Μπλαγκόεφγκραντ ζει ελεύθερα  στα όρια της Βουλγαρίας και έως 
τώρα δεν έχει εκφράσει ποτέ κάποια δυσαρέσκεια λόγω εθνικής κατα-
πίεσης. Η χαρά του για την εθνική απελευθέρωση δεν αμαυρώθηκε από 
καμιά βίαιη πράξη που έθιξε το εθνικό του αίσθημα. Αυτός ο πληθυσμός 
και πριν από την απελευθέρωση ήταν βουλγαρικός, με διαμορφωμένη 
βουλγαρική εθνική συνείδηση και στις δύο ατυχείς εξεγέρσεις, της 
Κρέσνας και του Ίλιντεν, αγωνίστηκε για την ένωση της μητρικής του 
γης με τη Βουλγαρία. Πρόσφυγες από την περιοχή αυτή κατέφυγαν 
στη Βουλγαρία, γεγονός που αναμφισβήτητα είναι σημάδι της εθνικής 
συνείδησης του πληθυσμού στην περιοχή αυτή […].

Η ιστορική τύχη της Δυτικής Μακεδονίας υπήρξε διαφορετική από 
την τύχη του Ράζλογκ, του Γκότσε Ντέλτσεφ, του Μπλαγκόεφγκραντ, 
του Μελένικου και του Πετριτσίου. Όπως σημείωσα παραπάνω, όχι 
μόνο η «αμφισβητούμενη ζώνη», αλλά και η «μη αμφισβητούμενη»  
υπήρξε τμήμα της Σερβίας. Από το 1912 μέχρι το 1944 απαγορευόταν 
στον πληθυσμό να γράφει και να μιλά στη μητρική του γλώσσα. Ο 
πληθυσμός υπέστη εθνική καταδίωξη  και δεν μπορούσε να εκδηλώσει 
τη βουλγαρική του εθνικότητα. Υποχρεώθηκε να εκμάθει τη σερβική 
γλώσσα. Στα σχολεία που άνοιξαν μετά το 1912 στην περιοχή αυτή, 
γλώσσα διδασκαλίας ήταν μόνο η σερβική και καταδιωκόταν κάθε 
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ελεύθερη έκφραση της βουλγαρικής εθνικότητας και κάθε προσπάθεια 
εισαγωγής και ανάγνωσης βουλγαρικών βιβλίων. Λόγω της εθνικής 
αυτής καταπίεσης του πληθυσμού και της πλήρους απαγόρευσής του 
να εκδηλώνει τη βουλγαρική του εθνικότητα, ο τοπικός πληθυσμός 
οικειοποιήθηκε ως μέσο άμυνας μια νέα εθνότητα, που δεν υπήρχε 
πριν, τη μακεδονική εθνότητα. Έτσι, διαμορφώθηκε μία νέα εθνότητα, 
η οποία κατόπιν αναγνωρίσθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας, συστατικό τμήμα της Ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιου-
γκοσλαβίας. Αυτή η εθνική εξέλιξη του βουλγαρικού πληθυσμού στη 
Δυτική Μακεδονία ήταν ένα μέσο άμυνας εναντίον του μεγαλοσερβικού 
σοβινισμού, οι φορείς του οποίου προσπάθησαν να απεθνοποιήσουν 
και με τη βία να εκσερβίσουν τον βουλγαρικό πληθυσμό στη Δυτική 
Μακεδονία. 

Για μακεδονικό έθνος έγινε λόγος μετά το 1912, όταν η Μακεδονία 
εντάχθηκε στη Σερβία. Τα γεγονότα μαρτυρούν ότι μόλις μετά το 
1912 και συγκεκριμένα το 1920 έγινε λόγος για μακεδονικό έθνος στη 
Δυτική Μακεδονία, ότι αυτή η εθνική αλλαγή στη Δυτική Μακεδονία 
συντελέστηκε την περίοδο 1912-1944. 

Τριάντα χρόνια πλήρους απαγόρευσης στον βουλγαρικό πληθυσμό 
της Δυτικής Μακεδονίας  να διδάσκεται τη μητρική του βουλγαρική 
γλώσσα και να εκφράζει τη βουλγαρική του εθνικότητα επέβαλαν στον 
ίδιο τον πληθυσμό μια νέα εθνική μετονομασία, την οποία ανέχθηκε η 
σερβική εξουσία, ελπίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει την πο-
λιτική της  απεθνοποίησης στις νεοαποκτηθείσες  χώρες. 

Ανεξάρτητα από αυτό, η μακεδονική εθνική συνείδηση διαμορφώθηκε 
όχι ως αποτέλεσμα μίας μη βίαιης εξέλιξης, αλλά ως αποτέλεσμα μιας 
εθνικής καταπίεσης, που αποσκοπούσε στην απεθνοποίηση. Με τη λύση 
του εθνικού προβλήματος της Γιουγκοσλαβίας,  που δόθηκε από την Αντι-
φασιστική Συνέλευση Λαϊκής Απελευθέρωσης Μακεδονίας στην πόλη 
Γιάϊτσε, το 1943, αναγνωρίσθηκε η μακεδονική εθνότητα του πληθυσμού, 
που ζει στη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία.  Είναι αναμφισβήτητα ένα αποφα-
σιστικό βήμα προς τα εμπρός για την οριστική λύση του Μακεδονικού Ζη-
τήματος, που δηλητηρίαζε τις σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Σερβίας.

Η ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας Μακεδονίας ως τμήματος της 
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Ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας Γιουγκοσλαβίας, έδωσε μια λύση που 
εξαλείφει ένα από τα εμπόδια για την αποκατάσταση σχέσεων καλής 
γειτονίας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της 
Ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. 

Απ’ όσα λέχθηκαν, είναι φανερό ότι σήμερα δεν υφίσταται το οξύ 
Μακεδονικό Ζήτημα, ώστε να υπάρχει ανάγκη συζητήσεων και εξεύ-
ρεσης της κατάλληλης λύσης. Δεν δικαιολογείται σήμερα η ανακίνηση 
του ζητήματος στη διεθνή πολιτική των Βαλκανίων. Αν τεθεί ξανά, θα 
δηλητηριάσει τις σχέσεις καλής γειτονίας ανάμεσα στην Λαϊκή Δη-
μοκρατία της Βουλγαρίας και την Ομόσπονδη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Γιουγκοσλαβίας. Η σημερινή εδαφική οριοθέτηση μεταξύ της Λαϊκής 
Δημοκρατίας Βουλγαρίας και της Ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας 
Γιουγκοσλαβίας ανταποκρίνεται πλήρως στην εθνική συνείδηση του 
αντίστοιχου πληθυσμού […].

Όσον αφορά τους Βούλγαρους της Ελλάδας, εξαρτάται πώς θα 
καθορίσει ο καθένας την εθνική του συνείδηση στη Νότια Μακεδονία 
που εντάχθηκε στην Ελλάδα. Αποτελούν μειονότητα στον ελληνικό 
πληθυσμό και πρέπει να τους αναγνωρισθούν εθνικά μειονοτικά δι-
καιώματα εντός των ορίων της Ελλάδας. Ανάλογα με την εθνική τους 
συνείδηση, να αποκτήσουν ελευθερίες, να φοιτήσουν σε βουλγαρικά 
ή σε μακεδονικά σχολεία, να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα 
και να απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων, όπως στις δημοκρατικές 
χώρες.133 

Από τα παραπάνω, καθίσταται προφανές ότι η Βουλγαρία εκτο-
πιζόταν σε αμυντικές θέσεις. Με την επισήμανση της καταλυτικής 
επίδρασης που είχαν οι διαφορετικές επιβαλλόμενες συνθήκες στα 
τρία τμήματα της Μακεδονίας στη διαμόρφωση της συνείδησης του 
πληθυσμού, ο Νικόλωφ διαχώρισε τους «Μακεδόνες» της βουλγα-
ρικής Μακεδονίας από τους «Μακεδόνες» του γιουγκοσλαβικού 
τμήματος της Μακεδονίας. Οι πρώτοι είχαν παγιώσει τη βουλγα-

133 CDA, Fond. 1B, Opis 7, Arhivna Edinica 1781. Μελέτη του Ν. Νικόλωφ υπό τον τίτλο «Υπάρχει 
σήμερα Μακεδονικό Ζήτημα;» (23 Νοεμβρίου 1957).  
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ρική τους συνείδηση μετά την ένταξή τους στο βουλγαρικό κράτος 
ενώ οι δεύτεροι, Βούλγαροι αρχικά, διαμόρφωσαν αναγκαστικά μία 
(σλαβο)μακεδονική συνείδηση, προκειμένου να αντιταχθούν στον 
εκσερβισμό. Με την  ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδο-
νίας, αναγνωρίστηκε η εθνική ιδιαιτερότητα των «Μακεδόνων» της 
γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας, η οποία είχε ήδη εκκολαφθεί λόγω 
πολιτικών συγκυριών και έτσι λύθηκε το Μακεδονικό Ζήτημα.

Τίθεται βέβαια το ερώτημα πως συντελέστηκε η αυτόματη με-
τάλλαξη του πληθυσμού από Βούλγαρους σε «Μακεδόνες» για την 
αποφυγή του εκσερβισμού κατά τον Μεσοπόλεμο, κατά πόσο οι εγγε-
νείς δυνάμεις  του πληθυσμού ήταν τόσο ισχυρές, ώστε να επιβληθεί 
μαζικά ο σλαβομακεδονισμός ως μία νέα συλλογική ταυτότητα. 
Το γεγονός ότι ο πληθυσμός χρησιμοποιούσε -τόσο στην ελληνική 
όσο και στη σερβική Μακεδονία- τον όρο «Μακεδόνες» ως ένδειξη 
αυτοχθονισμού και διάκρισης από τους «επήλυδες», τους Σέρβους 
εποίκους ή τους  Έλληνες πρόσφυγες, δεν σήμαινε ότι είχε  ήδη δια-
μορφώσει (σλαβο)μακεδονική συνείδηση. Εξάλλου, κανένας φορέας 
δεν αναφερόταν στην ύπαρξη «μακεδονικού έθνους» πριν από τη 
σχετική απόφαση της Κομμουνιστικής Διεθνούς, το 1934. Η θέση των 
Σέρβων ότι οι «Μακεδόνες» αποτελούσαν μία άμορφη μάζα δεν σή-
μαινε ότι αναγνώριζαν την εθνική ταυτότητα των «Μακεδόνων» ως 
μη Βουλγάρων. Οι Σέρβοι πολιτικοί του Μεσοπολέμου θεωρούσαν ότι 
η συνείδηση των «Μακεδόνων» ήταν ρευστή και κατά συνέπεια, σε 
συνθήκες  ειρήνης ο εκσερβισμός θα ολοκληρωνόταν με επιτυχία.134 

134 Στις 11 Ιανουαρίου 1930, ο δημοσιογράφος Max Fischer δημοσίευσε στην  Deutsche Allgemei-
ne Zeitung ένα άρθρο με τον τίτλο «Η μακεδονική σφίγγα», στο οποίο χαρακτήρισε τους 
Σλαβομακεδόνες ως άμορφη μάζα, ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ Σέρβων και Βουλγάρων 
και προδιέγραψε την επιτυχία του εκσερβισμού  στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, αν τα 
Βαλκάνια δεν γνώριζαν νέους πολέμους: «Οι Μακεδόνες δεν είναι ούτε Βούλγαροι ούτε 
Σέρβοι. Όπως και οι δύο τελευταίοι, έτσι και αυτοί αποτελούν μια  ιδιαίτερη νοτιοσλαβική  
φυλή, έχουν τη δική τους γλώσσα η οποία συγγενεύει με την εκκλησιαστική-σλαβονική και 
διαφέρει τόσο από τη βουλγαρική όσο και από τη σερβική. 

 Οι Μακεδόνες έχουν τα δικά τους λαϊκά  τραγούδια και έθιμα, αλλά με πολλά κοινά στοιχεία 
τόσο με τους Σέρβους όσο και με τους Βούλγαρους. Αλλά οι Μακεδόνες δεν έχουν μια σύγ-
χρονη λογοτεχνία, με την ευρωπαϊκή σημασία της λέξης.  Ως λόγια γλώσσα, ο Μακεδόνας  
μαθαίνει είτε τη βουλγαρική είτε τη σερβική. Με  την εκμάθηση του αλφαβήτου λύνεται το 
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Το βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, σε μια περίοδο προσέγγισης 
της Γιουγκοσλαβίας με τη Σοβιετική Ένωση, προέκρινε την εφαρμογή 
πολιτικής λεπτών ισορροπιών και δεν επεδίωκε να προκαλέσει τη 
γιουγκοσλαβική ηγεσία με αναφορά στη βίαιη «μακεδονοποίηση» 
του πληθυσμού μετά το 1944. 

Η νέα ψύχρανση των σχέσεων της Σοβιετικής Ένωσης με τη Γιου-
γκοσλαβία, από τα τέλη του 1957 μέχρι τη διετία 1960-61, παρείχε  προ-
σωρινή ανακούφιση στη βουλγαρική ηγεσία, υπό τον Ζίφκωφ, η οποία 
σταδιακά άρχισε να μεταβαίνει από την άμυνα στην επίθεση.

 

ζήτημα του εκσερβισμού του ή του εκβουλγαρισμού του. Επειδή  Βούλγαροι, Μακεδόνες και 
Σέρβοι έχουν μεγάλη συγγένεια, η αφομοίωσή τους, μέσω της σερβικής ή της βουλγαρικής 
κουλτούρας, είναι εφικτή ακόμη και από την πρώτη γενιά. Όταν η Μακεδονία βρισκόταν υπό 
την επιρροή της βουλγαρικής εκκλησίας, η ευάριθμή της ιντελιγκέντσια είχε εκβουλγαριστεί. 
Σήμερα η μακεδονική νεολαία, η οποία μαθαίνει γραφή και ανάγνωση, εκπαιδεύεται μέσω 
σερβικών σχολείων και εκκλησιών στη σερβική εθνική ιδέα και θα εκσερβιστεί με την ίδια 
επιτυχία, όπως είχαν εκβουλγαριστεί οι πρόγονοί  της». 

 Κινούμενος στο πνεύμα της σερβικής πολιτικής, ο Fischer  επεδίωκε προφανώς να τονίσει 
ότι οι Σλαβομακεδόνες αποτελούσαν μια εθνοτική ομάδα, χωρίς να διαθέτουν τα εγγενή 
στοιχεία για να εξελιχθούν σε αυτοδύναμο έθνος και ως εκ τούτου, υπέκυπταν είτε στον 
εκσερβισμό είτε στον εκβουλγαρισμό. Η ΕΜΕΟ (Ενωμένη), ο ιδεολογικός και πολιτικός 
αντίποδας της ΕΜΕΟ του Ιβάν Μιχαήλωφ,  παρερμήνευσε τη θέση του Fischer και τον κα-
τηγόρησε ότι διακήρυττε την ύπαρξη  μιας «μακεδονικής εθνότητας». Η ΕΜΕΟ (Ενωμένη) 
υποστήριζε ότι οι Σλάβοι της Μακεδονίας ήταν διαχρονικά Βούλγαροι, ως αντικειμενική 
πραγματικότητα: «Στη Μακεδονία ιδιαίτερη μακεδονική εθνότητα δεν υπήρξε και δεν υπάρ-
χει, όπως δεν υπήρξε και δεν υπάρχει, για παράδειγμα, ελβετική εθνότητα. Υπήρξαν και 
υπάρχουν ξεχωριστές εθνότητες που λιγότερο ή περισσότερο κατοικούν στη Μακεδονία […] 
Βούλγαροι, Έλληνες, Τούρκοι, Αλβανοί, Σέρβοι, στο βαθμό που αυτοί υπάρχουν, αποτελούν 
ένα πολυεθνικό μωσαϊκό που φέρει την κοινή επωνυμία μακεδονικός λαός». Βλ. Balkanska 
Federacija, 20 Μαρτίου 1930.  Τέσσερα χρόνια αργότερα, η ΕΜΕΟ (Ενωμένη) διατυμπάνιζε 
την απόφαση της Κομμουνιστικής Διεθνούς για την ύπαρξη «μακεδονικού έθνους».



Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία

153

Η ψύχρανση των σοβιετογιουγκοσλαβικών σχέσεων 
(1957-1960) και η βουλγαρική στάση - Αντιδράσεις της 
Βουλγαρίας στην παραποίηση της ιστορίας της από τους 
ιστορικούς των Σκοπίων 

Τα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην Ουγγαρία το φθινό-
πωρο του 1956, προκάλεσαν νέους τριγμούς στις εύθραυστες σο-
βιετογιουγκοσλαβικές σχέσεις. Ο Τίτο δεν προέβη σε καταδίκη της 
δεύτερης σοβιετικής επέμβασης στην Ουγγαρία για την καταστολή 
της αντικομμουνιστικής εξέγερσης, όταν ο πρωθυπουργός της χώ-
ρας Ίμρε Νάγκυ βρέθηκε υπό την πίεση πρώην φασιστικών κύκλων. 
Τουναντίον, έκρινε ανώφελη την πρώτη επέμβαση της Σοβιετικής 
Ένωσης, όταν άρχισαν οι ταραχές. Ο ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας 
δεν ενέκρινε γενικά τη χρήση βίας από την πλευρά της Σοβιετικής 
Ένωσης και αντιτάχθηκε στη σύλληψη του Ούγγρου Πρωθυπουργού 
Νάγκυ και των συνεργατών του, οι οποίοι είχαν ζητήσει άσυλο στη 
γιουγκοσλαβική πρεσβεία της Βουδαπέστης. Αρνήθηκε επίσης να 
ενταχθεί στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας, επιδίωξε διακρατικές σχέ-
σεις με βάση την ισοτιμία, ενώ δεν υπέγραψε ούτε τη διακήρυξη των 
12 κυβερνώντων κομμουνιστικών κομμάτων της 16ης Νοεμβρίου 
1957, στην οποία αναγνωριζόταν έμμεσα ο ηγεμονικός ρόλος της 
Σοβιετικής Ένωσης στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα. Τέλος, 
ο Τίτο εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την εκτέλεση του 
Νάγκυ, τον Ιούνιο του 1958. Η Σοβιετική Ένωση, όπως ήταν φυσικό, 
δεν προχώρησε στη χορήγηση των προβλεφθέντων δανείων προς τη 
Γιουγκοσλαβία. Το δόγμα που διαμόρφωσε την εξωτερική πολιτική 
της γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας συνοψίζονταν στην τήρηση ίσων 
αποστάσεων από την Ανατολή και τη Δύση, εγκαινιάζοντας μια αδέ-
σμευτη εξωτερική πολιτική. Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης στάσης 
οδήγησε τον Χρουστσώφ να αποκαλέσει τον Τίτο «Δούρειο Ίππο του 
ιμπεριαλισμού» στο Έβδομο Συνέδριο του βουλγαρικού Κομμουνι-
στικού Κόμματος, που έλαβε χώρα στις 3 Ιουνίου του 1958.  

Η Βουλγαρία του Ζίφκωφ ευθυγραμμίστηκε με τη σοβιετική πο-
λιτική και επιδόθηκε ξανά σε μια αντιγιουγκοσλαβική εκστρατεία, 



Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

154

η οποία όμως δεν εμφάνισε τους ιδιαίτερα υψηλούς τόνους των ετών 
1950-53. Τον Απρίλιο του 1958 η γιουγκοσλαβική ηγεσία προσκάλεσε 
το βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα να αποστείλει αντιπροσωπεία 
στο Βελιγράδι, προκειμένου να παραστεί στις εργασίες του Εβδόμου 
Συνεδρίου της Ένωσης Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας. Με την 
αφορμή αυτή, συνήλθε στις 11 Απριλίου η Ολομέλεια της Κεντρικής 
Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Βουλγαρίας και συζήτησε 
όλο το πλέγμα των βουλγαρογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Στην εισή-
γησή του ο Ζίφκωφ αναφέρθηκε και στις  ταπεινωτικές ερωτήσεις που 
υποβάλλονταν σε Βούλγαρους πολίτες από τη βουλγαρική Μακεδο-
νία, όταν επισκέπτονταν συγγενείς τους στη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, γιατί για παράδειγμα δηλώνονταν ως Βούλγαροι και όχι 
ως Μακεδόνες, γιατί δεν αγωνίζονταν για τα εθνικά τους δικαιώματα 
κλπ.135 Η Τσόλα Ντραγκοΐτσεβα, η οποία γνώριζε τον Σφετοζάρ Βουκ-
μάνοβιτς-Τέμπο και τον Λάζαρ Κολισέφσκι και είχε βιώσει την ένταση 
στις σχέσεις των Γιουγκοσλάβων και των Βούλγαρων κομμουνιστών 
το 1943-48, αναφέρθηκε στις συκοφαντίες που εκτόξευσε ο Κολισέφσκι 
κατά του Μετόντι Σάτωρωφ, αποκαλώντας τον «Βούλγαρο πράκτορα». 
Όπως προαναφέρθηκε, ο Σάτωρωφ από τη θέση του γραμματέα της 
περιφερειακής επιτροπής του ΚΚΓ για τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία 
είχε αποσπάσει την κομματική οργάνωση, τον Απρίλιο του 1941, από 
τη σύσταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιουγκοσλαβίας και την 
είχε εντάξει στο βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Μέχρι σήμερα 
δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως οι περιστάσεις, κάτω από τις οποίες 
συντελέστηκε αυτή η μεταβολή. Στη Βουλγαρία ο Σάτωρωφ εντά-
χθηκε στο παρτιζάνικο κίνημα και το 1944 έπεσε ηρωικά μαχόμενος 
στο Τατάρ-Πάζαρτζικ.  Η Τσόλα Ντραγκοΐτσεβα έκανε αναφορά στις 
επισημάνσεις του Σάτωρωφ για τον αριστοκρατικό τρόπο διαβίωσης 
του Τίτο (περιπάτους με το σκυλί, μεγάλα φανταχτερά δακτυλίδια), 
που δεν συμβάδιζε με την κομμουνιστική ηθική.136

135 CDA, Fond. 1B, Opis 5, Arhivna Edinica 332. Πρακτικά της Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 
ΚΕ του ΒΚΚ (11 Απριλίου 1958).

136 Αυτόθι. 
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 Η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΒΚΚ, αφού μελέτη-
σε διεξοδικά το προσχέδιο του συνεδρίου της Ένωσης Κομμουνιστών 
Γιουγκοσλαβίας, αποφάνθηκε ότι οι Γιουγκοσλάβοι κομμουνιστές 
παρεξέκκλιναν από την ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού, εξι-
σώνοντας τις καπιταλιστικές με τις σοσιαλιστικές χώρες και υποβαθ-
μίζοντας την Οκτωβριανή Επανάσταση και την πάλη των τάξεων. 
Μετά το πέρας της συσκέψεως, αποφασίστηκε τελικά να μη σταλεί 
βουλγαρική αντιπροσωπεία στο Βελιγράδι.137

 Ωστόσο, οι ιδεολογικές αντιπαραθέσεις αποτελούσαν ουσια-
στικά το περίβλημα των εθνικών αντιπαραθέσεων. Επωφελούμενο 
από τη νέα κρίση των σοβιετογιουγκοσλαβικών σχέσεων, το βουλγα-
ρικό Κομμουνιστικό Κόμμα θεώρησε ότι δεν έπρεπε να επιδεικνύει 
ολιγωρία στη θεμελίωση του «μακεδονικού έθνους» στη βάση ενός 
κατάφωρου αντιβουλγαρισμού. Το Πολιτικό Γραφείο ανέθεσε στον 
Ε. Στάϊκωφ και στον Δ. Γκάνεφ τη σύνταξη ενός σχεδίου-απόφασης 
για το Μακεδονικό Ζήτημα. Στις 29 Απριλίου του 1958, οι Στάϊκωφ 
και Γκάνεφ υπέβαλαν στο Πολιτικό Γραφείο το σχέδιο απόφασης 
προς έγκριση, ώστε να αποτελέσει επίσημη θέση του κόμματος. Τα 
βασικά σημεία του επικεντρώνονταν στα εξής: 

Μετά τη νίκη της λαϊκοδημοκρατικής επανάστασης στη Γιουγκο-
σλαβία δημιουργήθηκε η Μακεδονική Λαϊκή Δημοκρατία, ως συστατικό 
τμήμα της Ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. 
Εμείς τη θεωρήσαμε ως ένα θετικό φαινόμενο. Το Μακεδονικό Ζήτημα, 
ωστόσο, και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν λύθηκε πλήρως. Οι 
ηγέτες της Γιουγκοσλαβίας και ιδίως αυτοί της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας ιδιοποιήθηκαν το δικαίωμα να λύσουν μόνοι τους το 
Μακεδονικό Ζήτημα ως εσωτερικό ζήτημα, παρόλο που τα υπόλοιπα 
τμήματα της Μακεδονίας βρίσκονται στα σύνορα των άλλων δύο 
βαλκανικών κρατών, Βουλγαρίας και Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό, 
επίσημα και ανεπίσημα θέτουν το ζήτημα της ένταξης της περιοχής 
του Πετριτσίου στη Γιουγκοσλαβία. 

137 Αυτόθι.
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Η διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης στη Μακεδονία του Βαρδάρη 
πραγματοποιείται από τους ηγέτες του Βελιγραδίου και των Σκοπίων 
σε πνεύμα εχθρότητας και μίσους προς τον βουλγαρικό λαό, σε αντι-
παράθεση με τη σοσιαλιστική Βουλγαρία. Όσοι λένε κάποιον καλό 
λόγο για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τον βουλγαρικό λαό 
καταδιώκονται, όπως εκείνοι οι Μακεδόνες με βουλγαρική συνείδηση 
που υπόκεινται σε σκληρή βία. Για τον σκοπό αυτό, καταφεύγουν στα 
πιο βάναυσα ψεύδη και τις πιο βάναυσες συκοφαντίες μέχρι την πλα-
στογράφηση της ιστορίας, αρνούνται γενικά την κοινή οικονομική και 
πολιτιστική  ζωή Βουλγάρων και Μακεδόνων στο παρελθόν, τους κοι-
νούς τους επαναστατικούς αγώνες για εθνική και κοινωνική ελευθερία. 
Τα κατακτητικά σχέδια της βουλγαρικής μοναρχίας και τα εγκλήματα 
των φασιστών αποδίδονται σε ολόκληρο τον βουλγαρικό λαό και μ’ 
αυτό το εθνικιστικό πνεύμα γαλουχείται η νέα γενιά και ο πληθυσμός 
στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Όλες αυτές οι εθνικιστικές 
τάσεις και ενέργειες αντιβαίνουν στη λενινιστική αντίληψη για τη λύση 
του εθνικού ζητήματος, δε συμβάλλουν στη δημιουργία πραγματικών 
φιλικών σχέσεων και κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών 
για τη σωστή λύση του Μακεδονικού Ζητήματος  […]. 

Το Πολιτικό Γραφείο θεωρεί επίσης ότι  με κανέναν τρόπο δεν μπο-
ρεί να γίνει ούτε λόγος για απόσχιση της περιοχής του Πιρίν από τη 
Βουλγαρία και για την ένταξή της στη Γιουγκοσλαβία. Είναι ιστορικό 
γεγονός ότι ο πληθυσμός  της περιοχής αυτής, όπως είπε ο Γκιόργκι 
Δημητρώφ στο Πέμπτο Συνέδριο […] «αισθάνεται συνδεδεμένος οικονο-
μικά, πολιτικά και πολιτιστικά με τον βουλγαρικό λαό και δεν επιθυμεί 
την απόσχιση». […] Η γλώσσα που ομιλεί ο πληθυσμός  της περιοχής 
του Πιρίν είναι η γλώσσα που μιλούσαν οι πάπποι και οι προπάπποι, 
η βουλγαρική γλώσσα με ισχνές ιδιαιτερότητες της μακεδονικής δια-
λέκτου. Για τον λόγο αυτό, ο πληθυσμός δεν επιθυμεί να εκμάθει την 
τεχνητά καλουπωμένη και ισχυρά εκσερβισμένη μακεδονική λόγια 
γλώσσα, η οποία του είναι ξένη και ακατανόητη […].

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί μια εκτενέστερη 
και ευρύτερη πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Γιουγκοσλαβίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της 
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Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, αλλά στη βάση της ισοτιμίας, της 
εγκατάλειψης κάθε εθνικιστικής τάσεως και ιδίως του αντιβουλγαρι-
σμού, που τεχνητά καλλιεργείται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας. Είναι λαθεμένη και επιβλαβής γραμμή η άρνηση ή η υποβάθμιση 
της ιστορικής, εθνικής, γλωσσικής και πολιτιστικής κοινότητας  των 
Βουλγάρων και Μακεδόνων στο παρελθόν. Η αναγνώριση της βουλγα-
ρικής εθνικής συνείδησης των Μακεδόνων στο παρελθόν δε συνιστά 
άρνηση του ήδη διαμορφωμένου μακεδονικού έθνους. Στις σημερινές 
συνθήκες, όταν στη Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία οικοδομείται ο 
Σοσιαλισμός, η διαμόρφωση της μακεδονικής εθνικής συνείδησης πρέ-
πει να ακολουθεί το φυσικό της δρόμο και σε καμία περίπτωση να μην 
τίθεται σε αντιβουλγαρική βάση. 138 

Το σχέδιο απόφασης δεν εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο του 
ΒΚΚ και ως εκ τούτου, δεν αποτέλεσε επίσημη θέση του. Προφανώς, 
η βουλγαρική πολιτική και κομματική ηγεσία δεν επιθυμούσε μία 
περαιτέρω όξυνση των διμερών σχέσεων, υιοθετώντας επίσημα μια 
τόσο σαφή θέση στο Μακεδονικό. Ωστόσο, στην πράξη η Βουλγαρία 
κινήθηκε στο  πνεύμα του προαναφερομένου σχεδίου απόφασης, 
δίνοντας εντολή στους Βούλγαρους ιστορικούς να αρχίσουν να 
στιγματίζουν τις παραποιήσεις της βουλγαρικής ιστορίας από τους 
ιστορικούς των Σκοπίων.139 Αλλά και σε δημόσιους λόγους που εκφω-
νούσαν κομματικά στελέχη, επεσήμαναν τη βίαιη μακεδονοποίηση 
που συντελούνταν στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία και την καταδί-
ωξη όσων ήθελαν να παραμείνουν Βούλγαροι. 

Τον Σεπτέμβριο του 1958 ξέσπασε ένας έντονος φραστικός πόλε-
μος μεταξύ του Βελιγραδίου και της Σόφιας. Με αφορμή τις εορτα-
στικές εκδηλώσεις για την 40ή  επέτειο από τη μάχη στο Καϊμακτσα-
λάν  και στο Ντόμπρο Πόλε και την κατάρρευση  του βουλγαρικού 

138 Βλ. J. Baev, ‘’Bâlgarskoto dâržavno  râkovodstvo  i Makedonskijat Vâpros ot 1948 g.do kraja na 
70-te  godini’’,  Voennoistoričeski Sbornik 1 (1994), σσ. 112-116. 

139 Βλ. D. Kosev, ’’Revizionističeki falsifikacii na bâlgarskata istorija u skopskite istorici’’,  Isroričeski 
Pregled 1 (1959), σσ.  15-44.
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μετώπου στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η γιουγκοσλαβική πλευρά 
εξαπέλυσε έντονη φραστική επίθεση κατά της Βουλγαρίας, ως μιας 
αθεράπευτα  σοβινιστικής χώρας. Η βουλγαρική Κυβέρνηση επέ-
δωσε Μνημόνιο στη γιουγκοσλαβική ηγεσία στις 20 Σεπτεμβρίου.140 
Τον ίδιο μήνα, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο βουλγαρι-
κό τμήμα της Μακεδονίας για την 35η επέτειο της κομμουνιστικής 
εξέγερσης του Σεπτεμβρίου (1923), η βουλγαρική πλευρά απάντησε 
στη γιουγκοσλαβική αντιβουλγαρική εκστρατεία, καυτηριάζοντας 
τη βίαιη πολιτική της εξάλειψης του βουλγαρισμού στη Λαϊκή Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας. Σε δημόσια ομιλία του στο Ράζλογκ ο 
Δημήταρ Γκάνεφ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΒΚΚ, 
επισήμανε τα ακόλουθα: 

Eίναι επίσης γνωστό σε όλους ποια στάση τηρούν οι μεγαλοσέρβοι 
σοβινιστές και οι πράκτορές τους στα Σκόπια έναντι του μακεδονικού 
πληθυσμού. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του πλη-
θυσμού αυτού για διαφόρους  λόγους μετανάστευσε στη Βουλγαρία, 
απαιτούν από τον μακεδονικό πληθυσμό να διακόψει τις σχέσεις του με 
κάθε τι το βουλγαρικό, να αρνηθεί το παρελθόν του και την ιστορία του 
που είναι κοινή με την ιστορία του βουλγαρικού λαού. Στη Μακεδονία 
του Βαρδάρη απαγορεύεται η κυκλοφορία βουλγαρικών εφημερίδων 
και βιβλίων. Ο μακεδονικός πληθυσμός εξαναγκάζεται να αρνηθεί τη 
μητρική του γλώσσα, την οποία μιλούσαν οι πάπποι και οι προπάπποι 
του και του επιβάλλεται με τη βία μια τεχνητά καλουπωμένη, έντονα  
εκσερβισμένη γλώσσα, για την οποία η εφημερίδα «Nova Makedonija» 
των Σκοπίων παραδέχεται ότι την αγνοούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι 
φοιτητές και οι μαθητές. Σήμερα στη Μακεδονία του Βαρδάρη κανένας 
δεν αποτολμά και δεν έχει το δικαίωμα να δηλωθεί Βούλγαρος, παρόλο 
που πολλοί άνθρωποι έχουν βουλγαρική συνείδηση.

Όλοι εσείς γνωρίζετε πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση στη χώρα 
μας, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Bουλγαρίας, συμπεριλαμβανομένης και 
της περιφέρειάς σας, όπου κανένας δεν απαγορεύει στον πολίτη να δη-

140 Βλ. τη βουλγαρική εφημερίδα Narodna Mladež, 20 Νοεμβρίου 1958.  
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λωθεί Μακεδόνας, αν αισθάνεται έτσι, ή Βούλγαρος, αν έχει βουλγαρική 
εθνική συνείδηση. Κανένας στη χώρα μας δεν ενσπείρει  μίσος ανάμεσα 
σε Βούλγαρους και Μακεδόνες, κανένας δεν πλαστογραφεί την κοινή 
τους ιστορία, κανένας δεν επιβάλλει στους Μακεδόνες να ομιλούν 
μια τεχνητή, διαστρεβλωμένη γλώσσα. Οι Μακεδόνες στη Βουλγαρία 
ομιλούν τη μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα στην οποία ο Νικόλα Βαπ-
τσάρωφ εξύμνησε τον αγώνα του κόμματος, τη γλώσσα στην οποία ο 
Νικόλα Παπαρούνωφ διηύθυνε τον αγώνα στην περιοχή σας. 141  

Στις 4 Οκτωβρίου του 1958, η γιουγκοσλαβική Κυβέρνηση επέδωσε 
διακοίνωση διαμαρτυρίας στη Βουλγαρία για τον εμπρηστικό λόγο 
του Γκάνεφ. Αλλά και η βουλγαρική Κυβέρνηση επέδωσε με τη σειρά 
της ανάλογη διακοίνωση στο Βελιγράδι, στις 19 Νοεμβρίου του ίδιου 
έτους, στην οποία κατηγόρησε τη γιουγκοσλαβική ηγεσία για την 
ανάμιξή της στα εσωτερικά της χώρας και για τη διασπορά μίσους 
εναντίον του βουλγαρικού λαού, γεγονός που αποδείκνυαν η παρα-
χάραξη της βουλγαρικής ιστορίας από τους ιστορικούς της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας και η έγερση εδαφικών διεκδικήσεων. 
Στη νότα αναφερόταν χαρακτηριστικά:

Το βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα πάντοτε υποστήριζε μαρξι-
στικές, διεθνιστικές θέσεις και διεξήγαγε συνεχή αγώνα εναντίον της 
εθνικιστικής-σοβινιστικής πολιτικής της βουλγαρικής αστικής τάξης 
και της αστικής τάξης των άλλων βαλκανικών χωρών. Δεν μπορεί και 
τώρα να συμφιλιωθεί με τις εθνικιστικές ενέργειες των ηγετών της 
Ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, με την παρα-
ποίηση των ιστορικών γεγονότων, με τις προσπάθειες καλλιέργειας 
εθνικής μακεδονικής συνείδησης μέσω της διασποράς μίσους εναντίον 
του βουλγαρικού λαού, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και 
του βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Αντί η ύπαρξη της Λαϊκής Δημοκρατίας της  Μακεδονίας και το 
Μακεδονικό Ζήτημα να αποτελέσουν σύνδεσμο και ενωτικό κρίκο με-

141  Βλ. Pirinsko Delo, 21 Σεπτεμβρίου 1958.
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ταξύ της Ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, χρησιμοποιούνται από τη 
γιουγκοσλαβική πλευρά για την έξαψη μίσους και έχθρας ανάμεσα 
στους λαούς μας. […] Οι Γιουγκοσλάβοι ηγέτες συνειδητά εγκαινία-
σαν τη διεξαγωγή μιας εθνικιστικής, αντιβουλγαρικής εκστρατείας, 
εγείροντας άτοπες και ανυπόστατες διεκδικήσεις για την απόσχιση 
περιοχών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας. 

Δεν πρόκειται για αβάσιμους ισχυρισμούς. Σε διάφορα επίσημα 
εγχειρίδια γεωγραφίας, ιστορίας και σε άλλα, η περιφέρεια του Μπλα-
γκόεφγκραντ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας θεωρείται 
περιοχή που πρέπει να ανήκει στη Γιουγκοσλαβία, πράγμα που δεν 
συνάδει με ομαλές σχέσεις καλής γειτονίας. Έτσι, η νεολαία και η κοινή 
γνώμη της Γιουγκοσλαβίας  εμποτίζονται, μέσω της εκπαίδευσης, με 
μίσος  και εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον της Βουλγαρίας. […] Τα παι-
διά στα σχολεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας μαθαίνουν 
από τα εγχειρίδια συκοφαντίες, ότι κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η 
πολιτική της ΚΕ του ΒΚΚ και του Πατριωτικού Μετώπου δεν διέφερε 
καθόλου από την πολιτική της βουλγαρικής φασιστικής εξουσίας. Στη 
Γιουγκοσλαβία και τη Μακεδονία δεν ομιλούν για «Βούλγαρους φασί-
στες» αλλά για «Βούλγαρους», δεν ομιλούν για «βουλγαρική φασιστική 
εξουσία» αλλά για «βουλγαρική εξουσία». Καταβάλλονται επίμονες 
προσπάθειες να παρουσιαστεί ο βουλγαρικός λαός ως κατακτητής, 
επιθετικός και εχθρικός στον πληθυσμό της Γιουγκοσλαβίας τόσο στο 
παρελθόν όσο και στο μέλλον.142 

O φραστικός πόλεμος ανάμεσα στις δύο χώρες συνεχίστηκε μέσα 
από τις σελίδες του τύπου. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 
χρόνων από την εξέγερση της Κρέσνας, η οποία ήταν μια βουλγα-
ρική αντίδραση στις αποφάσεις του Συνεδρίου του Βερολίνου, το 
Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΒΚΚ έδωσε εντολή κατά τις εορταστικές 
εκδηλώσεις να μην δοθεί έμφαση στο Συνέδριο του Βερολίνου και τις 
αποφάσεις του, αλλά να «ξεσκεπαστούν η σοβινιστική εκστρατεία, 

142 Βλ.  Narodna Mladež, 20 Νοεμβρίου 1958.
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η οποία διεξάγεται στη Γιουγκοσλαβία και οι συκοφαντίες εναντίον 
του κόμματός μας».143 Το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας έκρινε 
πλέον απαραίτητη τη συγκρότηση μιας επιτροπής ιστορικών, με 
σκοπό την ενασχόλησή της  με το Μακεδονικό Ζήτημα, ούτως ώστε 
η βουλγαρική ιστορική επιστήμη να αντικρούσει τις παραχαράξεις 
της βουλγαρικής ιστορίας από τους ιστορικούς των Σκοπίων. Τον 
Οκτώβριο του 1959 συγκροτήθηκε στο Ινστιτούτο Ιστορίας  του ΒΚΚ 
μία ομάδα Βούλγαρων ιστορικών, με θεματικό  καταμερισμό εργασί-
ας. Αντικείμενα προς έρευνα αποτέλεσαν η στάση του βουλγαρικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος στο Μακεδονικό Ζήτημα,  η ιστορία  της 
ΕΜΕΟ, το παρελθόν της Μακεδονίας καθώς και η δράση του Γκότσε 
Ντέλτσεφ, του Ντάμε Γκρούεφ, του Γιάννε Σαντάνσκι, του Δήμο 
Χατζηδήμωφ και του Μετόντι Σάτωρωφ.144 Η βουλγαρική ιστοριο-
γραφία αμφισβήτησε την εκκόλαψη (σλαβο)μακεδονικής εθνικής 
συνείδησης κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα, αποτίμησε 
θετικά το ρόλο της βουλγαρικής Εξαρχίας και απέδωσε τις διενέξεις 
μεταξύ των «Σεντραλιστών» της ΕΜΕΟ και των «Βερχοβιστών» 
της Σόφιας σε λόγους τακτικής, χωρίς να ανιχνεύσει στον πολιτικό 
σεπαρατισμό σπέρματα εθνικού σεπαρατισμού. Λόγω όμως του 
ιδεολογικού συμπλέγματος και της έλλειψης πηγών από το Αρχείο 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς, οι Βούλγαροι ιστορικοί απέτυχαν να 
εκτιμήσουν το ρόλο του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος στη 
γένεση της εθνικής ιδεολογίας του «μακεδονισμού». 

Ο πόλεμος προπαγάνδας μεταξύ της Σόφιας και του άξονα Βε-
λιγραδίου-Σκοπίων διεξήχθη σε πολλαπλά επίπεδα. Η βουλγαρική 
Κυβέρνηση θεώρησε σκόπιμο  να επιδείξει ανάλογο με την κυβέρ-
νηση των Σκοπίων ζήλο στον προσεταιρισμό των Σλαβομακεδόνων 
προσφύγων  από την ελληνική Μακεδονία, οι οποίοι είχαν καταφύγει 
στις ανατολικές χώρες αλλά μετά το 1955 άρχισαν να εγκαθίστα-

143 CDA, Fond. 1B, Opis 6, Arhivna Edinica 3736. Πρωτόκολλο της συνεδρίασης του Πολιτικού 
Γραφείου της ΚΕ του ΒΚΚ (15 Οκτωβρίου 1958). 

144 CDA, Fond. 1, Opis 8, Arhivna Edinica 5086. Επιστολή του Π. Γκεοργκίεφ, Διευθυντή του 
Ινστιτούτου Ιστορίας του βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, προς τη Γραμματεία  
της ΚΕ του ΒΚΚ (Οκτώβριος 1959). 
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νται οριστικά στην Ομόσπονδη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονί-
ας. Το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΒΚΚ αποφάσισε  να επιτρέψει 
την εγκατάσταση στη Βουλγαρία όσων πολιτικών προσφύγων το 
επιθυμούσαν.145 Ιδιαίτερα  στην Πολωνία είχε στηθεί μια βουλγαρο-
γιουγκοσλαβική διελκυστίνδα για την προσέλκυση των «Αιγαιατών 
προσφύγων». Ο ραδιοφωνικός σταθμός των Σκοπίων επιδόθηκε σε 
μια συστηματική συκοφαντική εκστρατεία κατά της Λαϊκής Δημο-
κρατίας της Βουλγαρίας, την οποία κατηγορούσε για παραβίαση των 
δικαιωμάτων των «Μακεδόνων» και δεν απέκρυπτε τις αλυτρωτικές 
τάσεις των ιθυνόντων των Σκοπίων.146 Στη βουλγαρογιουγκοσλαβική 
μεθόριο οι βουλγαρικές μυστικές υπηρεσίες  ανακάλυπταν προπα-
γανδιστικό υλικό, που διοχετεύονταν στη βουλγαρική Μακεδονία 
από τα Σκόπια, όπως και  δίκτυα κατασκοπείας Γιουγκοσλάβων 
πολιτών, που επισκέπτονταν το βουλγαρικό τμήμα της Μακεδονίας, 
με τη συνδρομή της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας της Σόφιας.147  Η 
απάντηση της Βουλγαρίας στις προκλήσεις δεν είχε την ίδια ένταση, 
ωστόσο ήταν αισθητή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη διετία 1960-62 σημειώθηκε μία σοβαρή κρί-
ση και στις ελληνογουγκοσλαβικές σχέσεις, απόρροια της εκμετάλλευ-
σης της ελληνογιουγκοσλαβικής συμφωνίας  της μεθοριακής επικοινω-
νίας από την πλευρά των Σκοπίων για την άσκηση προπαγάνδας στην 
ελληνική Μακεδονία, ενώ ταυτόχρονα  η πολιτική ηγεσία των Σκοπίων, 
με την κάλυψη του Βελιγραδίου, αναφερόταν στην καταπίεση των δι-
καιωμάτων της «μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα.148 Στις αρχές 
του 1962, η κυβέρνηση Καραμανλή ανακοίνωσε τη μονομερή αναστολή 
της συμφωνίας της μεθοριακής επικοινωνίας για τους Έλληνες πολίτες. 
Σε όλη τη διάρκεια του 1962 κυριαρχούσε  μία αισθητή ψύχρανση των 

145 CDA, Fond. 1B, Opis 6, Arhivna Edinca 4221. Απόφαση της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου 
της ΚΕ του ΒΚΚ (20 Οκτωβρίου 1960).

146 CDA, Fond. 1B, Opis 24, Arhivna Edinica 272. Έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλ-
γαρίας προς την ΚΕ του ΒΚΚ για ζητήματα που αφορούσαν την περιφέρεια του Μπλα-
γκόεφγκραντ.

147 Αυτόθι.
148 Για το ζήτημα αυτό βλ. Σ. Σφέτας, Στη σκιά του Μακεδονικού. Η κρίση Αθήνας-Βελιγραδίου 

στη δεκαετία του 1960, Θεσσαλονίκη 2007.
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διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ ο Βούλγαρος  Πρέσβης στο 
Βελιγράδι Γκρηγκώρ Ατανάσωφ, σημείωνε στην ετήσια έκθεσή του για 
την κατάσταση που επικρατούσε στη Γιουγκοσλαβία το ίδιο έτος:

Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις δεν είναι ούτε τόσο φιλικές 
ούτε πάλι ιδιαίτερα ειλικρινείς. Το ευαίσθητο «Μακεδονικό Ζήτημα» 
προκαλεί από καιρού εις καιρόν σοβαρές αναταράξεις στις διμερείς 
σχέσεις της Ελλάδας με τη Γιουγκοσλαβία. Οι ιθύνοντες και οι εθνικι-
στικοί κύκλοι στην Ελλάδα φοβούνται τις γιουγκοσλαβικές βλέψεις επί 
της  Μακεδονίας του Αιγαίου. Για τον λόγο αυτό, η Ελλάδα ανέστειλε 
μονομερώς τη συμφωνία μεθοριακής επικοινωνίας  με τη Γιουγκοσλα-
βία  για το έτος 1962.149

Ωστόσο, η αισθητή σοβιετογιουγκοσλαβική προσέγγιση το 1961-
62, η οποία επιβεβαιώθηκε και με την πολυήμερη επίσκεψη του Τίτο 
στη Σοβιετική Ένωση τον Δεκέμβριο του 1962, έθεσε στη βουλγαρική 
ηγεσία το ζήτημα κατά πόσο η βουλγαρική στάση στο Μακεδονικό 
έπρεπε να συναρτάται από τις διακυμάνσεις των σχέσεων της Σο-
βιετικής Ένωσης με τη Γιουγκοσλαβία. Η σοβιετογιουγκοσλαβική 
αντιπαράθεση των ετών 1957-1960 δεν προσέλαβε την οξύτητα του 
παρελθόντος, για να μην επωφεληθεί ο αμερικανικός παράγων. 
Εφαρμόζοντας την πολιτική της τήρησης ίσων αποστάσεων από 
Ανατολή και Δύση, ο Τίτο  στήριξε τη σοβιετική πρωτοβουλία  για μία 
απύραυλη Βαλκανική και τη σοβιετική θέση για τη διευθέτηση του 
Γερμανικού Ζητήματος, καταδίκασε τον τυχοδιωκτισμό της Κίνας 
το 1960-61 και τον αμερικανικό κατασκοπευτικό πόλεμο κατά της 
Σοβιετικής Ένωσης. Καθώς σε διεθνή ζητήματα ζωτικής σημασίας 
για τη Μόσχα η Γιουγκοσλαβία στήριζε τη Σοβιετική Ένωση και το 
Βαλκανικό Σύμφωνο που υπογράφηκε το 1953-54 είχε στην ουσία 
απονεκρωθεί, η Μόσχα αποδέχθηκε το γιουγκοσλαβικό δρόμο προς 
τον Σοσιαλισμό (αυτοδιαχείριση εργατών, αδέσμευτη εξωτερική 

149 CDA, Fond. 1B, Opis 333, Arhivna Edinica 1055. Υπουργείο  Εξωτερικών προς το Τμήμα  «Εξω-
τερικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΒΚΚ», Σόφια, 16 Φεβρουαρίου 1963. 
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πολιτική)  και χορήγησε χαμηλότοκα  δάνεια στη Γιουγκοσλαβία. 
Στη Βουλγαρία, η θέση του Ζίφκωφ ως Γενικού Γραμματέα του 

ΒΚΚ είχε ήδη εμπεδωθεί. Σε αντίθεση με τον βίαιο, ορμητικό και 
μονολιθικό Τσερβένκωφ ο Ζίφκωφ, ευφυής και ευέλικτος χωρικός, 
έχοντας πάντα την κάλυψη του Χρουστσώφ, προχώρησε στην εξουδε-
τέρωση της εσωκομματικής «σταλινικής» αντιπολίτευσης με τα ήπια 
μέσα της διάσπασης και της καθαίρεσης και όχι της προσαγωγής 
σε δίκη ή των εκτελέσεων. Το καθεστώς δεν φιλελευθεροποιήθηκε 
επί της ουσίας, καθώς άνοιξαν πάλι τα στρατόπεδα συγκεντρώσε-
ως και «η αποσταλινοποίηση» συνιστούσε απλά την κάλυψη της 
εξόντωσης της παλιάς εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Το 1962 ο 
Ζίφκωφ ανέλαβε και το αξίωμα του πρωθυπουργού, ακολουθώντας 
το παράδειγμα του  Χρουστσώφ  και καταστρατηγώντας την αρχή 
της συλλογικής ηγεσίας. 

Φοβούμενος ότι η γιουγκοσλαβική πλευρά, επωφελούμενη από 
τη σοβιετογιουγκοσλαβική προσέγγιση, θα μπορούσε να εγείρει 

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας 

Νόβα Μακεντόνια, όπου ανα-

φέρεται η επίσκεψη του Ζίφ-

κωφ στη Γιουγκοσλαβία και 

η συνάντησή του με τον Τίτο 

στις 26 Ιανουαρίου 1963.
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δυναμικά αξιώσεις για αναγνώριση «μακεδονικής μειονότητας» 
στη Βουλγαρία με τους γιουγκοσλαβικούς όρους ή να προβάλλει 
εδαφικές διεκδικήσεις, ο Ζίφκωφ έκρινε ότι η Βουλγαρία έπρεπε να 
διαμορφώσει μία πάγια και επίσημη θέση στο Μακεδονικό Ζήτημα, 
ανεξάρτητα από την εκάστοτε πορεία των σοβιετογιουγκοσλαβικών 
σχέσεων. Η αποδοχή από τη σοβιετική ιστορική και γλωσσολογική 
επιστήμη της ύπαρξης «μακεδονικού έθνους και γλώσσας» και η 
κατοχύρωση στη διεθνή επιστήμη της Σλαβολογίας του όρου «μα-
κεδονική γλώσσα», όπως αυτή κωδικοποιήθηκε στη γιουγκοσλαβική 
Μακεδονία, ελλόχευαν, κατά την εκτίμηση της βουλγαρικής πολιτι-
κής ηγεσίας, κινδύνους για τα βουλγαρικά εθνικά συμφέροντα.  

Η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΒΚΚ (11 - 12 
Μαρτίου 1963) - Αυτοκριτική και διόρθωση των λαθών 
του παρελθόντος στο Μακεδονικό Ζήτημα

Τον Ιανουάριο του 1963, αμέσως μετά την επιστροφή του Τίτο από 
τη Σοβιετική Ένωση, ο Ζίφκωφ επισκέφθηκε το Βελιγράδι. 

Όπως αποκάλυψε στον εναρκτήριο λόγο του στην Ολομέλεια της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΒΚΚ τον Μάρτιο του 1963, με την ηγεσία 
της Γιουγκοσλαβίας συζητήθηκαν θέματα προώθησης της διμερούς 
συνεργίας, στον απόηχο της αισθητής σοβιετογιουγκοσλαβικής 
προσέγγισης. Αναφέρθηκε επίσης και σε ορισμένους αρνητικούς 
παράγοντες, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σοβαρά το νέο 
κλίμα στις διμερείς σχέσεις. Κεντρική θέση κατείχε το Μακεδονικό 
Ζήτημα. Ο Ζίφκωφ κατέστησε σαφές ότι το ΒΚΚ αναγνωρίζει τη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας  ως συστατικό τμήμα της Ομό-
σπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας καθώς και το 
γεγονός ότι εκεί διαμορφώνεται μια μακεδονική εθνική συνείδηση, 
αλλά για το ζήτημα αυτό σκόπιμα δεν γίνεται δημόσιος διάλογος. Ο 
βασικός λόγος έγκειτο στην ανάγκη αποσιώπησης του γεγονότος ότι 
η μακεδονική εθνική συνείδηση διαμορφώνεται σε αντιβουλγαρική 
βάση, υπογράμμισε ο Ζίφκωφ  στη γιουγκοσλαβική ηγεσία. Αν δεν 
διευθετηθεί το ζήτημα αυτό, η διαμόρφωση δηλαδή της μακεδονικής 
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εθνικής συνείδησης σε αντιβουλγαρική βάση, θα υπάρχει πάντοτε 
μια πηγή διενέξεων στις διμερείς σχέσεις, κατέληξε ο Ζίφκωφ. 150 

Στην κύρια εισήγησή του στην Ολομέλεια  του Μαρτίου, ο Ζίφκωφ 
επισήμανε ότι «το μακεδονικό έθνος» δεν είχε ιστορικές καταβολές 
ούτε στην Αρχαιότητα, ούτε στο Μεσαίωνα, ούτε κατά τον 19ο αιώνα 
και ότι η βουλγαρική ηγεσία διέπραξε στο παρελθόν δύο σοβαρά 
σφάλματα: συμπεριέλαβε τον πληθυσμό της Μακεδονίας του Πιρίν 
στο «μακεδονικό έθνος» και άρχισε διαπραγματεύσεις για τη δημι-
ουργία μιας βουλγαρογιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας. Ο ηγέτης της 
Βουλγαρίας παρουσίασε το νέο πλαίσιο, μέσα στο οποίο όφειλε να 
κινείται μελλοντικά η πολιτική της Σόφιας αναφορικά με το Μακε-
δονικό Ζήτημα: 

Πρώτον, πρέπει να αναγνωρίσουμε -εννοείται όταν δημιουργηθούν 
προϋποθέσεις γι’ αυτό, όχι τώρα- την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας στο πλαίσιο της Ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Γιουγκοσλαβίας. Αυτή υπάρχει. Υπάρχει μονάχα  στη Μακεδονία 
του Βαρδάρη, όμως υπάρχει. Να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει και ότι 
δεν θα υπάρξει, αυτή η θέση δεν είναι ούτε μαρξιστική, ούτε πολιτικά 
σωστή, ούτε θα μας  υποστηρίξει κάποιος. 

Δεύτερον, στο πλαίσιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, 
στη Μακεδονία του Βαρδάρη διαμορφώνεται μακεδονική εθνική συνεί-
δηση. Αυτή η συνείδηση  δεν έχει παγιωθεί, όπως υποστήριξε ο Γκιόργκι 
Δημητρώφ στο Πέμπτο Συνέδριο του Κόμματος. πρόκειται για μια δια-
δικασία, δεν έχει διαμορφωθεί, αλλά διαμορφώνεται, γεννιέται και 
αναπτύσσεται. Πρέπει να δούμε τους παράγοντες που επέδρασαν στη 
διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης του πληθυσμού στη Μακεδονία 
του Βαρδάρη. 

Ποιοί είναι αυτοί οι παράγοντες; Πρώτον, ο πληθυσμός της Μακε-
δονίας δεν απελευθερώθηκε ταυτόχρονα με τον υπόλοιπο βουλγαρικό 
πληθυσμό από τον τουρκικό ζυγό, αλλά παρέμεινε υπό τον τουρκικό 

150 CDA, Fond. 1B, Opis 5, Arhivna Edinica 568. Πρακτικά της Ολομέλειας της ΚΕ του ΒΚΚ (11-12 
Μαρτίου 1963).
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ζυγό και μετά την απελευθέρωση της Βουλγαρίας. Οι Βούλγαροι και οι 
άλλες εθνότητες, μετά την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό ζυγό, 
δημιούργησαν τα εθνικά τους κράτη, ακολούθησαν τον καπιταλιστικό 
δρόμο της ανάπτυξης, ενώ ο πληθυσμός της Μακεδονίας παρέμεινε στη 
φεουδαρχική Τουρκία υπό συνθήκες φεουδαρχίας και υπήρξε αντικεί-
μενο της πιο σκληρής αφομοίωσης, βίας και απεθνικοποίησης […].

Δεύτερος παράγων, που άσκησε επίσης επίδραση, είναι το γεγονός ότι 
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αυτός ο πληθυσμός και το μακεδονικό 
[κομμουνιστικό] κόμμα διεξήγαγαν κοινό αγώνα κατά του φασισμού όχι 
με το κόμμα μας, αλλά με το γιουγκοσλαβικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Μαζί 
πολέμησαν, μαζί αγωνίστηκαν και είχαν την ίδια μοίρα […]. Η Μακεδονία 
του Βαρδάρη απελευθερώθηκε, εκεί ιδρύθηκε κράτος με την κυβέρνησή 

Η πρώτη σελίδα της εφη-

μερίδας Ραμποτνίτσεσκο 

Ντέλο, Όργανο του βουλ-

γαρικού Κομμουνιστικού 

Κόμματος, στις 13 Μαρτίου 

1963, όπου δημοσιεύονται 

οι αποφάσεις της Κεντρικής 

Επιτροπής του ΒΚΚ.
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του [...]. Εμείς πρέπει να αναγνωρίσουμε δημόσια –επαναλαμβάνω, αφού 
πρώτα συμφωνήσουμε μαζί τους, όχι τώρα- την αντικειμενική ύπαρξη της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και τη διαμόρφωση της μακεδονικής 
εθνικής συνείδησης. Δεν θέλουμε να εμποδίσουμε αυτή τη διαδικασία, 
αντίθετα, θέλουμε να τη στηρίξουμε. Δεν μπορούμε όμως να συμφιλι-
ωθούμε  σε καμιά περίπτωση με τη θεμελίωση αυτής της συνείδησης σε 
αντιβουλγαρική, εθνικιστική, σοβινιστική βάση […].      

Για την περιοχή του Πιρίν. Ο πληθυσμός της περιοχής του Πιρίν 
είναι τμήμα του βουλγαρικού έθνους. Δεν υπάρχει εκεί καμιά μακε-
δονική εθνότητα και δεν μπορεί να υπάρξει. Εκεί δεν άρχισε η διαμόρ-
φωση της μακεδονικής εθνικής συνείδησης, όπως στη Μακεδονία του 
Βαρδάρη, παρόλο που εμείς πολύ συντελέσαμε σ’ αυτό. Όπως είναι 
γνωστό, ο πληθυσμός της περιοχής του Πιρίν ήδη το 1912 εντάχθηκε 
στη μητέρα-πατρίδα και αγωνίστηκε μαζί με τον βουλγαρικό λαό κατά 
του Καπιταλισμού και του Φασισμού και τώρα μαζί μ’ αυτόν οικοδομεί 
τον Σοσιαλισμό […]. Κατά συνέπεια, αυτός ο πληθυσμός σε καμία πε-
ρίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί  τμήμα του μακεδονικού έθνους, το 
οποίο διαμορφώνεται  τώρα στη Μακεδονία του Βαρδάρη, ούτε μπορεί 
να γίνει λόγος ένταξής του σ’ αυτό το έθνος. Όλα όσα εμείς διαπράξαμε 
μέχρι τώρα -επιβολή της γλώσσας, επιβολή μιας άλλης εθνότητας, 
εξαναγκασμός να απογράφονται Μακεδόνες και τα υπόλοιπα- ήταν 
μια παραβίαση της θέλησης αυτού του πληθυσμού και δεν συνάδει 
με τον μαρξισμό-λενινισμό στο εθνικό ζήτημα. Πρέπει στο μέλλον να 
αντιταχθούμε  σε κάθε προσπάθεια, απ’ όπου και αν προέρχεται, ιδι-
αίτερα από την πλευρά των ηγετών των Σκοπίων, αυτός ο πληθυσμός 
να προσδιορισθεί ως μακεδονική εθνότητα […].

Δεν μπορούμε  να αρνηθούμε την ιστορία μας. Πρέπει να φωτίζουμε και 
τη μεσαιωνική και τη νεότερη ιστορία μας. Αν το αρνηθούμε δεν θα είμαστε 
ούτε διεθνιστές ούτε μαρξιστές, αλλά θα είμαστε μηδενιστές, θα είμαστε 
κοσμοπολίτες. Η ιστορική αλήθεια πρέπει να λέγεται. Πρέπει να αγωνι-
ζόμαστε εναντίον της  παραποίησης της ιστορίας μας, όχι διά της οδού της 
υποδαύλισης διενέξεων, αλλά με την αντικειμενική της παρουσίαση.151 

151 Αυτόθι.
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Μετά την εισήγηση του Ζίφκωφ, επακολούθησε συζήτηση. Όλοι 
οι ομιλητές συμφώνησαν με τη διατυπωμένη θέση του ότι ο σλαβικός 
πληθυσμός της βουλγαρικής Μακεδονίας αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του βουλγαρικού έθνους και ότι ήταν εσφαλμένη η πολιτική 
του ΒΚΚ για την προώθηση μιας τεχνητής μακεδονοποίησης με τους 
όρους  των Σκοπίων. Όλοι ανεξαιρέτως συναίνεσαν στην ανάγκη 
έναρξης μιας βουλγαρικής πολιτιστικής αντεπίθεσης, ως αντίδρασης 
στην παραποίηση της βουλγαρικής ιστορίας από τους ιστορικούς των 
Σκοπίων. Δεν εκφράστηκαν σοβαρές αμφιβολίες για το γεγονός ότι 
στην Ομόσπονδη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας διαμορφωνό-
ταν μια νέα εθνική συνείδηση, ωστόσο διαφωνίες υπήρξαν όσον αφο-
ρά το βαθμό παγίωσής της. Για το θέμα αυτό, ο Κρστε Τρίτσκωφ, που 
ασχολούνταν με την εθνογένεση των Σλαβομακεδόνων, εξέφρασε 
την ακόλουθη εκτίμηση:

Σχετικά με το ζήτημα αν έχει παγιωθεί ή όχι  το μακεδονικό 
έθνος, μέχρι που έχει φθάσει η διαμόρφωσή του, μπορεί να υπάρ-
χουν διαφωνίες. Το δικό μας Ινστιτούτο Μαρξισμού-Λενινισμού 
δεν διερεύνησε το θέμα και δεν κατέληξε σε συμπεράσματα. Όμως 
είναι ολότελα εσφαλμένη  η άρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας στο πλαίσιο της Ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας και του γεγονότος ότι εκεί γίνεται συστηματική δου-
λειά για τη θεμελίωση και την παγίωση μιας μακεδονικής εθνικής 
συνείδησης, έστω και σε αντιβουλγαρική  βάση, για τη δημιουργία 
της γλώσσας τους, έστω και σερβοποιημένης. Αυτό θα σήμαινε ότι 
δεν βλέπουμε τις αλλαγές που επήλθαν στον πληθυσμό αυτόν, ότι 
διαπράττουμε το πολιτικό  λάθος που διαπράττουν στα Σκόπια. Δεν 
θέλουν να δουν το παρελθόν, την ιστορία, να αναγνωρίσουν ότι ήταν 
Βούλγαροι, πράγμα που είναι ακατανόητο. Είναι αδιαμφισβήτητη 
αλήθεια, σύντροφοι, ότι ένα μεγάλο μέρος της νέας γενιάς αισθά-
νονται Μακεδόνες και είναι πολύ ευαίσθητοι, αντιδρούν έντονα 
και μας κατηγορούν, όταν εμείς εμφανιζόμαστε μπροστά τους σαν 
Βούλγαροι. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλο θέμα είναι η ηλικία του 
πληθυσμού. Στη Στρώμνιτσα και στην Αχρίδα οι ηλικιωμένοι αισθά-
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νονται Βούλγαροι, όμως στη νέα γενιά που μεγαλώνει αποτυπώθηκε 
η μορφή του μακεδονικού έθνους.152

H Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΒΚΚ ενέκρινε ομόφωνα 
την εισήγηση του Ζίφκωφ, η οποία αποτέλεσε πλέον επίσημη θέση 
του κόμματος. Η Βουλγαρία αναγνώριζε ότι στη γιουγκοσλαβική 
Μακεδονία διαμορφωνόταν μια σλαβομακεδονική συνείδηση στις 
νέες γενιές. Αντιμετώπιζε όμως το σλαβομακεδονικό έθνος όχι ως 
ιστορική οντότητα, αλλά ως απόρροια πολιτικών συγκυριών, κυρίως 
της αποξένωσης του σλαβικού πληθυσμού της γιουγκοσλαβικής 
Μακεδονίας από τον βουλγαρισμό, μετά το 1913. Σε καμία περίπτωση 
δεν θα γινόταν πλέον επίσημη αναφορά στην ύπαρξη «Μακεδόνων» 
στη  βουλγαρική Μακεδονία, διότι στον όρο αυτό η γιουγκοσλαβική 
πλευρά προσέδιδε διαφορετικό περιεχόμενο, θεωρώντας τους «Μα-
κεδόνες» εθνική μειονότητα, μέρος του «μακεδονικού έθνους», όπως 
αυτό διαμορφωνόταν στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία. Η Ολομέλεια 
επιστράτευσε ουσιαστικά τους Βούλγαρους ιστορικούς, για τη διεξα-
γωγή ενός αγώνα κατά της θεμελίωσης του «μακεδονικού έθνους» σε 
αντιβουλγαρική  βάση με την παραχάραξη  της βουλγαρικής ιστορίας 
από τους ιστορικούς των Σκοπίων. Η θέση της Ολομέλειας παρέμεινε 
αμετάβλητη. Όπως σημειώνει ο Ζίφκωφ στα Απομνημονεύματά του, 
το Μακεδονικό Ζήτημα καταχωρήθηκε ως θέμα συζήτησης στην 
Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, χωρίς να έχει ενημερωθεί ο 
Χρουστσώφ.153 Μετά την Ολομέλεια του Μαρτίου, η διένεξη μεταφέρ-
θηκε από τους πολιτικούς στους ιστορικούς. Η βουλγαρική ιστορική 
επιστήμη επιχείρησε να συζεύξει τον μαρξιστικό διεθνισμό με τον 
βουλγαρικό εθνικισμό, η  βουλγαρική εθνική ιδεολογία υπερίσχυσε 
της μαρξιστικής διεθνιστικής ιδεολογίας. Η Βουλγαρία δεν αρνήθηκε 
τη διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας στη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, αλλά  αμφισβήτησε την ιστορικότητά της. Το τμήμα 
κινητοποίησης και προπαγάνδας της κομματικής περιφερειακής επι-

152 Αυτόθι.
153 Βλ. T. Živkov, Memoari, Σόφια 1997, σ. 455. 
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τροπής του Μπλαγκόεφγκραντ εξέδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για 
τα κομματικά στελέχη, κατά το πνεύμα της Ολομέλειας. Οι οδηγίες   
εγκρίθηκαν από την ΚΕ και είχαν ως εξής:

Δεν υπάρχει καμία βάση στον ισχυρισμό ότι η μακεδονική εθνότητα 
υπάρχει ακόμα από την εποχή του Αλέξανδρου του Μακεδόνα, ότι το κρά-
τος του Σαμουήλ ήταν μακεδονικό κράτος στο οποίο ενώθηκε το μακεδο-
νικό έθνος κλπ. Παρά τα ιστορικά γεγονότα, μερικοί άνθρωποι στη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Μακεδονίας προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο Γκρηγκώρ 
Παρλίτσεφ, οι αδελφοί Μιλαντίνωφ, ο Ράϊκο Ζινζίνωφ  και άλλοι δεν ήταν 
Βούλγαροι, αλλά διαφωτιστές της μακεδονικής εθνότητας. 

Διαστρεβλώνεται η ιστορική αλήθεια και σε ό,τι αφορά τη δράση 
και τις ιδέες της Εσωτερικής Μακεδονο-Θρακικής Επαναστατικής 
Οργάνωσης, με τον ισχυρισμό ότι η ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας στο πλαίσιο της Ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας σήμανε την πραγματοποίηση των ιδανικών του Γκότσε 
Ντέλτσεφ, του Δήμο  Χατζηδήμωφ, του Γιάννε Σαντάνσκι και άλλων. 
Στην προσπάθεια να αντιπαραταχθεί η δημιουργία του μακεδονικού 
έθνους εναντίον του βουλγαρικού λαού, όλο και εντονότερα διεισδύουν 
σερβικές λέξεις στη μακεδονική λόγια γλώσσα, πράγμα που απομακρύ-
νει αυτή τη γλώσσα από την ομιλούμενη μακεδονική γλώσσα. Σε καμία 
περίπτωση εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μ’ αυτό [...].

Είναι παράλογο και αντιεπιστημονικό να σκέφτεται κανείς ότι ο πλη-
θυσμός στην περιοχή του Πιρίν, ο οποίος μέχρι το 1913 ήταν βουλγαρικός, 
μπορεί μετά την απελευθέρωσή του από τον τουρκικό ζυγό  και την ένωσή 
του με τη μητέρα-Βουλγαρία να έχει άλλη συνείδηση, διαφορετική από 
τη βουλγαρική. Για τον λόγο αυτό, ήταν λάθος από την πλευρά μας η δι-
οργάνωση μιας εκστρατείας το 1946-47 για να πείσουμε τους ανθρώπους 
της περιφέρειας του Μπλαγκόεφγκραντ να απογραφούν ως Μακεδόνες 
στην εθνικότητα, παρόλο που αισθάνονται Βούλγαροι. Ο πληθυσμός, όπως 
είναι γνωστό, αντιστάθηκε σ’ αυτήν την εκστρατεία.154  

154 CDA, Fond. 1B, Opis 8, Arhivna Edinica 6802. Πρωτόκολλο συνεδρίασης της Γραμματείας της 
ΚΕ του ΒΚΚ (6 Ιανουαρίου 1965), όπου και εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές του 
Τμήματος κινητοποίησης και προπαγάνδας.
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Σε πολιτικό επίπεδο, η πολεμική Σόφιας-Βελιγραδίου δεν ήταν 
ιδιαίτερα οξεία. Δύο υπήρξαν οι βασικοί λόγοι γι’ αυτό. Πρώτον, 
η νέα σοβιετική ηγεσία υπό τον Μπρέζνιεφ, μετά την πτώση του 
Χρουστσώφ τον Οκτώβριο του 1964, αναγνώρισε το γιουγκοσλαβικό 
δρόμο προς τον Σοσιαλισμό. Η Γιουγκοσλαβία στήριζε τη Σοβιετική 
Ένωση σε διεθνή θέματα, καταδικάζοντας την αμερικανική ανάμι-
ξη στο Βιετνάμ. Δεύτερον, τα εθνικά ζητήματα στη Γιουγκοσλαβία 
άρχισαν να αναδύονται στο πολιτικό προσκήνιο υπό τη μορφή 
της οικονομικής και πολιτικής αποκέντρωσης, με αποτέλεσμα η 
γιουγκοσλαβική ηγεσία να στρέφεται πρωτίστως στα εσωτερικά 
της προβλήματα. Το σύστημα της λεγόμενης «αυτοδιαχείρισης 
των εργατών» δημιούργησε τις προϋποθέσεις ενός οικονομικού 
εθνικισμού. Σε κάθε ομόσπονδη δημοκρατία διαμορφώθηκε μία 
κομματική και γραφειοκρατική ελίτ, που προσέλαβε εθνικά χαρα-
κτηριστικά, ενώ η αντίθεση Βορρά-Νότου καθόρισε την τύχη της 
χώρας. Η Σλοβενία και η Κροατία, ήδη από τις αρχές της δεκαετί-
ας του 1960, επεδίωκαν την απορρόφηση των κονδυλίων για την 
ανάπτυξη της δικής τους βιομηχανίας και έκριναν ανώφελη κάθε 
βιομηχανική επένδυση στα Σκόπια, στο Κόσοβο ή στη Βοσνία-Ερ-
ζεγοβίνη. Έτσι, από νωρίς οι Σλοβένοι και οι Κροάτες έθεσαν το 
ζήτημα της σταδιακής οικονομικής αποκέντρωσης και υπονόμευ-
σαν την πολιτική καριέρα  του Σέρβου Αλεξάνταρ Ράνκοβιτς, αντι-
προέδρου της ομόσπονδης Κυβέρνησης και αρχηγού της κρατικής 
ασφαλείας, που φάνταζε ως ο επικρατέστερος για τη διαδοχή του 
Τίτο. Η βασική φιλοσοφία του Ράνκοβιτς συνοψίζονταν στην ανά-
γκη να διατηρήσει το κράτος τον συγκεντρωτικό του χαρακτήρα, 
προωθώντας μία ισορροπημένη ανάπτυξη Βορρά-Νότου. 

Κινούμενη στο πνεύμα της απόφασης της Ολομέλειας του Μαρ-
τίου 1963, η βουλγαρική πολιτική ηγεσία  διέταξε την αλλαγή των 
διαβατηρίων όλων των Βούλγαρων πολιτών. Αναμφισβήτητα, η 
συγκεκριμένη ενέργεια προσελάμβανε άμεση πολιτική σημασία 
στο βουλγαρικό τμήμα της Μακεδονίας, όπου η εθνικότητα των πο-
λιτών στα διαβατήρια θα καταγραφόταν οριστικά ως βουλγαρική. 
Η επιχείρηση αυτή σχολιάστηκε δυσμενώς στον τύπο των Σκοπίων 
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και ο Τίτο έθιξε το ζήτημα κατά τη συνάντησή του με τον Ζίφκωφ, 
τον Σεπτέμβριο του 1965, στη βουλγαρική πρωτεύουσα:

Πρέπει να καταλάβετε ότι έχουμε υποχρεώσεις έναντι των Μακεδό-
νων. Αν στη Βουλγαρία γράφουν για τα θέματα αυτά [σ.σ. ο Τίτο εννοεί 
την αλλαγή των διαβατηρίων], αυτοί απαντούν. Μπορούμε να μεσολα-
βήσουμε ώστε αυτοί να μην ανακινούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτοί 
γνωρίζουν τί μπορεί  να βλάψει τις σχέσεις μας και την ενότητα στη 
Γιουγκοσλαβία. Δεν πρόκειται για εξαίρεση. Στη Γιουγκοσλαβία υπάρ-
χουν έξι έθνη. αν δεν ενδιαφερόμαστε για τα ζητήματα αυτά, θα έχουμε 
πολύ άσχημες  σχέσεις […]. Δεν είναι ζήτημα που αφορά μονάχα εσάς. 
Εμείς, οι ηγέτες, πρέπει  να χρησιμοποιήσουμε όλο μας το κύρος και να 
επιδείξουμε κατανόηση για να παύσουν αυτά τα πράγματα.155

Έχοντας υπόψη του την εκδήλωση φυγόκεντρων τάσεων στη Γιου-
γκοσλαβία και την ύπαρξη σλαβομακεδονικών κύκλων στο εξωτερι-
κό, που επιδίωκαν την απόσπαση της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας 
από τη σύσταση της γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας και την ίδρυση 
ανεξάρτητης Μακεδονίας, ο Τίτο επιθυμούσε προφανώς να τονίσει 
ότι η γιουγκοσλαβική ηγεσία δεν μπορούσε να παραμείνει αδιάφορη 
στα αιτήματα της ηγεσίας των Σκοπίων, προκειμένου να διαφυλα-
χθεί η ενότητα της Γιουγκοσλαβίας. Η απάντηση του Ζίφκωφ δεν 
είχε απολογητικό τόνο:

Στην περιφέρεια του Μπλαγκόεφγκραντ δεν επιχειρείται καμία 
μεταβολή της εθνικότητας. Τώρα σε ολόκληρη τη χώρα διεξάγεται επι-
χείρηση αλλαγής των διαβατηρίων. Θα διαρκέσει 2-3 έτη. Δεν γίνεται 
κάτι το ιδιαίτερο στην περιοχή του Πετριτσίου […]. Όπως  αισθάνεται ο 
καθένας, έτσι θα εγγραφεί: Μακεδόνας, Βούλγαρος, δική του υπόθεση. 
Γιατί να προκαλέσουμε δυσκολίες […]. Αναγνωρίζουμε το μακεδονικό 
κράτος που ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Ομόσπονδης Σοσιαλιστικής Δημο-

155 CDA, Fond. 1B-  Fond. 340, Opis 34, Arhiva Edinica. Πρακτικά συνομιλιών του Τίτο με τον 
Ζίφκωφ (23-24 Ιουλίου 1965). 
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κρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Εκεί διαμορφώνεται μακεδονική εθνική 
συνείδηση. Δεν έχουμε καμιά επιφύλαξη. Όμως, μου φαίνεται ότι 
πρέπει να είμαστε  περισσότερο υπομονετικοί για την ιστορική αλή-
θεια και να προσφέρουμε στους επιστήμονές μας τη δυνατότητα να 
ερευνούν αντικειμενικά τα ιστορικά γεγονότα, απαγορεύοντάς τους να 
στρέφονται εναντίον των χωρών μας […]. Αλλά η ιστορική επιστήμη 
είναι επιστήμη.156

Εν όσω οι ιστορικοί της Σόφιας και των Σκοπίων είχαν επιδοθεί σ’ 
έναν ατέρμονο μακεδονικό αγώνα και η κάθε πλευρά παρακολου-
θούσε τα δημοσιεύματα της άλλης, οι πολιτικοί κρατούσαν γενικά 
χαμηλούς τόνους. Η βουλγαρική ηγεσία έλαβε σοβαρά υπόψη τη 
βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων της Γιουγκοσλαβίας με τη 

156 Aυτόθι.

Ο Τοντώρ Ζίφκωφ και ο Λεονίντ Μπρέζνιεφ.
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Σοβιετική Ένωση και ο Ζίφκωφ συμφώνησε με τον Μπρέζνιεφ ότι 
το Μακεδονικό Ζήτημα έχρηζε ιδιαίτερης προσοχής. 

Στη συνάντησή τους στη Σόφια, τον Σεπτέμβριο του 1966, ο Ζίφ-
κωφ τόνισε τα ακόλουθα:

Στις σχέσεις μας με τη Γιουγκοσλαβία υπάρχει το λεγόμενο Μα-
κεδονικό Ζήτημα. Προσπαθούμε να ενεργούμε λογικά. Δεν πρέπει 
να είναι εμπόδιο για τη βελτίωση της συνεργασίας μας. Εννοείται, 
συμφωνούμε μαζί σας, ότι πρέπει να επιδείξουμε προσοχή. Πρέπει να 
διατηρήσουμε τη συνοχή της Γιουγκοσλαβίας. Έχουν ευρεία συνεργασία 
με τη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Εξοπλίζουν 
το στρατό τους  με σοβιετικά όπλα. Δεν έχουμε πληροφορίες ότι εκεί 
επαναφέρεται ο καπιταλισμός, όπως ισχυρίζονται οι Αλβανοί.157 

Η σοβιετική πλευρά τηρούσε ουδέτερη στάση στην βουλγαρο-
γιουγκοσλαβική διένεξη. Η σοβιετική ιστορική και  γλωσσολογική 
επιστήμη είχε αποδεχτεί την  ιστορική ύπαρξη «μακεδονικής γλώσ-
σας» και «μακεδονικού έθνους», προτάσσοντας την ιδεολογική 
παράμετρο της καταπολέμησης του μεγαλοβουλγαρισμού   και με-
γαλοσερβισμού και εντοπίζοντας παραλληλισμούς με το μολδαβικό 
ή λευκορωσικό σοσιαλιστικό  έθνος. Αλλά η Βουλγαρία συνιστούσε 
τον στρατηγικό εταίρο της Σοβιετικής Ένωσης στα Βαλκάνια και η 
Μόσχα δεν μπορούσε να θέσει βέτο στη Σόφια, όταν η βουλγαρική 
πλευρά έκρινε απαραίτητη την αντίδρασή της στις προκλήσεις που 
εκπορεύονταν από το Βελιγράδι και τα Σκόπια. Η ένταση ή η ύφεση 
που επικρατούσε στις βουλγαρογιουγκοσλαβικές σχέσεις για το 
Μακεδονικό, είχε άμεση συνάρτηση με την εξέλιξη των διμερών 
σχέσεων Γιουγκοσλαβίας-Σοβιετικής Ένωσης.

Η κατίσχυση των φυγόκεντρων τάσεων στη Γιουγκοσλαβία μετά 
την πτώση του Ράνκοβιτς, τον Αύγουστο του 1966, είχε ως αποτέλε-
σμα την παραχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων στις ομόσπονδες  

157 CDA, Fond. 1B, Opis 34, Arhivna Edinica 43. Πρακτικά συνομιλιών του Ζίφκωφ με τον Μπρέζ-
νιεφ (19 Σεπτεμβρίου 1966).
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γιουγκοσλαβικές δημοκρατίες και τη συνακόλουθη σταδιακή απο-
δυνάμωση της κεντρικής εξουσίας. Πρόκειται για μια διαδικασία 
που οδήγησε στο Σύνταγμα του 1974, με το οποίο η Γιουγκοσλαβία 
μετεξελίχθηκε σε ένα υβρίδιο μεταξύ ομοσπονδίας και συνομο-
σπονδίας. Με την αποκέντρωση που πραγματοποιήθηκε, η ηγεσία 
των Σκοπίων μπορούσε να ανακινεί αυτοβούλως το Μακεδονικό και 
να έχει επίσημο λόγο στη χάραξη της γιουγκοσλαβικής εξωτερικής 
πολιτικής για το Μακεδονικό Ζήτημα.

Η πτώση του Ράνκοβιτς και η συνακόλουθη έναρξη απο-
κέντρωσης της Γιουγκοσλαβίας - Πολιτικοποίηση της 
διαμάχης Σκοπίων-Σόφιας για την ιστορική οριοθέτηση 
της σλαβομακεδονικής ταυτότητας 

Στην 4η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κομμου-
νιστών Γιουγκοσλαβίας, που πραγματοποιήθηκε αρχές Αυγούστου 
του 1966 στο νησί Μπριόνι της Αδριατικής, συγκροτήθηκε ένα μέτωπο 
κυρίως Σλοβένων και Κροατών κομμουνιστών κατά του Ράνκοβιτς, 
ο οποίος κατηγορήθηκε ότι παρεμποδίζει την ανάπτυξη της χώρας 
σε υγιείς βάσεις, αποθαρρύνοντας τους πολίτες να αγωνισθούν για 
την περαιτέρω εξέλιξη της κοινωνίας. Υποστηρίχθηκε επίσης ότι 
ενσπείρει μικροψυχία, απάθεια και αβεβαιότητα και ότι αμφισβητεί 
ό,τι είναι προοδευτικό. Ο Τίτο πείστηκε και αποκάλεσε τον Ράνκοβιτς 
«φραξιονιστή», χαρακτηρισμό που στην κωδική κομμουνιστική ορο-
λογία  σήμαινε «θανάσιμο εχθρό». Στο περιθώριο της Ολομέλειας 
ο Τίτο δέχτηκε μια αλβανική αντιπροσωπεία υπό τον Βέλη Ντέβα, η 
οποία διεκτραγώδησε την κατάσταση που επικρατούσε στο Κόσοβο 
λόγω της πολιτικής του Ράνκοβιτς. Ο Ράνκοβιτς καθαιρέθηκε.

Μετά την πτώση του, εμφανίστηκαν στο προσκήνιο τα εθνικά 
ζητήματα της Γιουγκοσλαβίας υπό τον μανδύα της αποκέντρωσης. 
Η Σλοβενία, η Κροατία και τα Σκόπια ανέπτυξαν από κοινού μία 
εθνικο-φιλελεύθερη συμμαχία κατά της Σερβίας. Ιδιαίτερα η Κροατία 
αγωνίστηκε να εξασφαλίσει οικονομική και διοικητική αποκέντρωση 
αλλά και πολιτιστική αυτονομία (για παράδειγμα, επισημοποίηση 
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του όρου κροατική γλώσσα αντί του όρου σερβοκροατική). Στα Σκό-
πια ο Κρστε Τσερβενκόφσκυ, πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής 
της Ένωσης Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας στη Σοσιαλιστική Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας και μέλος του Προεδρείου της Κεντρικής 
Επιτροπής της Ένωσης Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας, εισήγαγε τη 
θεωρία του «ετεροχρονισμένου μακεδονικού έθνους» που έχρηζε πε-
ραιτέρω ανάπτυξης. Το 1967 ιδρύθηκαν στα Σκόπια η «Αυτοκέφαλη 
Μακεδονική Εκκλησία» και η Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών, για 
την ενίσχυση της εθνογένεσης των Σλαβομακεδόνων.

Στα τέλη του 1966, βουλγαρική και γιουγκοσλαβική αντιπροσω-
πεία επισκέφθηκαν τη Βουδαπέστη προκειμένου να παρευρεθούν 
στις εργασίες του 9ου Συνεδρίου του Ουγγρικού Σοσιαλιστικού Ερ-
γατικού Κόμματος. Στο περιθώριο του συνεδρίου, οι δύο αντιπροσω-
πείες συναντήθηκαν για να συζητήσουν διμερή και διεθνή θέματα. 
Ο Τίτο και ο Ζίφκωφ αναφέρθηκαν αρχικά σε διεθνή ζητήματα και 
ιδιαίτερα στον πόλεμο του Βιετνάμ. Όταν η συζήτηση στράφηκε σε 
διμερή ζητήματα, κυρίως στο Μακεδονικό, ο Τίτο περιορίστηκε να 
δηλώσει ότι το θέμα είναι κυρίως της Μακεδονίας αλλά και γιου-
γκοσλαβικό, δίνοντας αμέσως το λόγο στον Πρόεδρο της ΛΔΜ Τσερ-
βενκόφσκυ, ως ειδικό. 

Ο Τσερβενκόφσκυ υπογράμμισε ότι το μακεδονικό έθνος υπάρχει, 
ανεξάρτητα αν κάποιος το αναγνωρίζει ή όχι, και βρίσκει την επιβε-
βαίωσή του στο πρόσωπο του μακεδονικού κράτους. Η ύπαρξή του 
αναγνωρίζεται όχι μόνο πολιτικά αλλά και  επιστημονικά, καθώς 
μακεδονικά βιβλία μεταφράζονται σε πολλές γλώσσες. Την κύρια 
όμως αναγνώριση θα δώσουν η επιστημονική κοινότητα, τα δημο-
σιεύματα και η ιστορία. Καθώς όμως η ιστορία είναι συνδεδεμένη με 
την πολιτική, πρέπει να αναζητούμε αυτό που μας συνδέει και όχι 
αυτό που μας χωρίζει, ανέφερε ο Πρόεδρος Τσερβενκόφσκυ.158 

Στη συνέχεια, εξέφρασε τη λύπη του για την εξαφάνιση των «Μα-

158 CDA, Fond. 1B, Opis 34, Arhivna Edinica 49. Πρακτικά της Ολομέλειας της ΚΕ του ΒΚΚ, όπου 
είναι καταχωρημένη η συνομιλία του Ζίφκωφ με τον Τίτο και τον Τσερβενκόφσκυ  ως θέμα 
της Ολομέλειας (12 Δεκεμβρίου 1966).
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κεδόνων» στην περιφέρεια του Μπλαγκόεφγκραντ και χαρακτήρισε 
τις μειονότητες ως γέφυρα φιλίας και όχι ως εφαλτήριο για την αλλα-
γή των συνόρων, την κατάργηση των οποίων προσδοκούν οι κομμου-
νιστές. Κατέληξε υποστηρίζοντας ότι υφίσταται σε αμοιβαία βάση η 
καλή θέληση  για ανοικτό διάλογο σε ζητήματα που συνδέονται με 
την ιστορία και την πολιτική,  όπως  απέδειξε το συνέδριο Βαλκανιο-
λογίας, αλλά ότι σε ορισμένα θέματα στη Βουλγαρία δεν ενεργούν 
σωστά, όπως για παράδειγμα σχετικά με τον Κλήμη της Αχρίδας, 
εννοώντας προφανώς την εθνικότητα που του αποδίδεται.159

Στην απάντησή του ο Ζίφκωφ επικαλέσθηκε την ίδια λογική, 
θέτοντας το ζήτημα της τύχης των Βουλγάρων στη γιουγκοσλαβική 
Μακεδονία:

Τί γίνεται μ’ αυτούς τους Βούλγαρους, που εξαφανίστηκαν, γιατί 
τώρα δεν υπάρχει ούτε ένας; Ίσως θα απαντήσετε ότι σ’ αυτούς μετά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο διαμορφώθηκε μακεδονική συνείδηση, ως 
αποτέλεσμα πολλών ιστορικών παραγόντων. Γιατί δεν δέχεστε ότι 
έχει διαμορφώσει βουλγαρική συνείδηση ο πληθυσμός στην περιφέ-
ρεια του Μπλαγκόεφγκραντ, ο οποίος εδώ και μερικές δεκαετίες ζει 
με τον βουλγαρικό λαό, έχει την ίδια ιστορική τύχη και οικοδομεί μαζί 
του τον Σοσιαλισμό; […] Εμείς πρέπει με σας, τους Μακεδόνες ηγέτες, 
να συνεννοηθούμε σε ένα βασικό ζήτημα. Θέλετε  να επαναλάβουμε 
στη Βουλγαρία όλες τις δικές σας επινοήσεις και παραποιήσεις. Αν 
δεν τις επαναλάβουμε, αν δεν πούμε την αλήθεια, αυτό, κατά τη 
γνώμη σας, στρέφεται κατά του μακεδονικού κράτους […]. Σύντρο-
φε Τσερβενκόφσκυ, υπάρχει βουλγαρική ιστορία χωρίς τον πατέρα 
Παΐσιο […], χωρίς τον Κλήμη της Αχρίδας, […] χωρίς τον Δημήταρ 
Μπλαγκόεφ; [ …]

Άντε να συμφωνήσουμε με σας  σχετικά μ’ αυτό το επινόημά σας, 
ότι στον Μεσαίωνα υπήρχε μακεδονική εθνότητα, ότι στην εποχή του 
τσάρου Σαμουήλ αναπτύχθηκε η μακεδονική εθνότητα και το μακε-
δονικό κράτος. Σας πληροφορώ ότι στον Μεσαίωνα δεν υπήρχε ούτε 
βουλγαρικό, ούτε σερβικό ούτε άλλο έθνος στη Βαλκανική Χερσόνησο. 

159 Αυτόθι.
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Τα έθνη σχηματίστηκαν αργότερα […]. Εσείς, οι Μακεδόνες ηγέτες, 
πρέπει να κατανοήσετε καλά ότι εμείς οι Βούλγαροι δεν θα αρνηθούμε 
την ιστορία μας. Πενήντα φορές να με κρεμάσετε, δεν θα αρνηθώ την 
ιστορία του λαού μου και του κόμματός μου.160 

160 Αυτόθι.

Η πρώτη σελίδα 

της εφημερίδας 

Ραμποτνίτσεσκο 

Ντέλο, οργάνου 

του βουλγαρικού 

Κομμουνιστικού 

Κόμματος, στις 

7 Ιουνίου 1967, 
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Η βουλγαρική ηγεσία παρέμενε ανένδοτη. Αλλά και η ηγεσία των 
Σκοπίων δεν μπορούσε να αποδεχτεί το γεγονός ότι το «μακεδονικό» 
έθνος δεν είχε ιστορικές καταβολές και  ότι δημιουργήθηκε τεχνητά 
στη δεκαετία του 1940 λόγω πολιτικών συγκυριών. Έτσι, αποδει-
κνύονταν αδύνατη η θεμελίωση του νέου αυτού νοτιοσλαβικού 
έθνους, χωρίς να θιγεί η Βουλγαρία με την κατάφωρη παραποίηση 
της βουλγαρικής ιστορίας στα Σκόπια. Το χάσμα ανάμεσα στις δύο 
πλευρές διαφάνηκε σε μία νέα συνάντηση του Ζίφκωφ με τον Τσερ-
βενκόφσκυ κατά την επίσκεψη του τελευταίου στη Σόφια, τον Μάιο 
του 1967. Αφού αρχικά τη συζήτηση απασχόλησαν διεθνή θέματα, 
όπως για παράδειγμα η επιβολή στρατιωτικού πραξικοπήματος στην 
Ελλάδα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στο Βιετνάμ, 
το ενδιαφέρον των δύο ηγετών μονοπώλησε η πορεία των διμερών 
σχέσεων της Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας και ειδικότερα των 
σχέσεων με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Ο πρόεδρος της ΣΔΜ επισήμανε ότι το «μακεδονικό» έθνος υφί-
σταται και αναπτύσσεται, καθώς όλο και περισσότερο αποκτά τα 
χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού έθνους με την επι-
κείμενη ίδρυση Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών και την ίδρυση 
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας, ενώ σημειώνει  προόδους στην επιστήμη 
και στην τέχνη έχοντας συγκροτήσει μια γενιά διανοουμένων. Από 
τους διανοούμενους,  ωστόσο, διατυπώνονταν ορισμένα παράπονα 
σε σχέση με τη Βουλγαρία, για το γεγονός ότι η «μακεδονική» λογο-
τεχνία δεν μεταφράζεται στη βουλγαρική και τα βουλγαρικά αρχεία 
είναι απρόσιτα. Ο Τσερβενκόφσκυ τόνισε την ανάγκη να αρχίσουν 
πολιτιστικές ανταλλαγές και οι εφημερίδες να κυκλοφορούν ελεύ-
θερα και στις δύο χώρες. Παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν ορισμένοι 
ιστορικοί στα Σκόπια υπερέβαλαν, προσβάλλοντας φωτεινά ονό-
ματα της βουλγαρικής ιστορίας, αλλά διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο 
δεν θα επαναλαμβάνονταν στο μέλλον. Στη συνέχεια, έθιξε την 
πεμπτουσία του ζητήματος: 

Φαίνεται ότι ένα πρόβλημα δεν θα λυθεί τόσο γρήγορα, θα διαιω-
νίζεται. Είναι το πρόβλημα της μακεδονικής μας ιστορίας. Υπάρχουν 
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πολλά κοινά.  Οι επιστήμονές σας ισχυρίζονται ότι αυτή είναι κοινή, 
οι δικοί μας ότι  είναι πρωτότυπη. Οι επιστήμονές σας θεωρούν ότι 
η ιστορία μας, ως πρωτότυπη, αρχίζει από το 1941.  Οι επιστήμονές 
μας  πιστεύουν ότι αυτή αρχίζει από τον 19ο αιώνα. Ας αφήσουμε την 
επιστήμη να αποφανθεί με βάση τα τεκμήρια και μετά από 10 χρόνια 
θα το επιλύσουμε ευκολότερα.161 

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους Μακεδόνες της Βουλγα-
ρίας, οι οποίοι στη στατιστική του 1956 αναφέρονταν με αριθμητική 
δύναμη 180.000 ατόμων, ενώ το 1966 μόνο 8.000 άτομα απογράφηκαν 
ως «Μακεδόνες». 

Απαντώντας με τη σειρά του, ο Ζίφκωφ τόνισε ότι η Ομόσπονδη 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας εντός της γιουγκοσλαβι-
κής Ομοσπονδίας είναι γεγονός, αλλά επεσήμανε τη θεμελίωση του 
«μακεδονικού» έθνους σε αντιβουλγαρική βάση, παραπέμποντας 
στην εξαφάνιση των Βουλγάρων, στα αντιβουλγαρικά δημοσιεύματα 
και στο επικείμενο γύρισμα κινηματογραφικής ταινίας  για τον τσάρο 
Σαμουήλ. Αναφορικά με την απογραφή που διενεργήθηκε το 1956, 
απολογήθηκε υποστηρίζοντας ότι τότε ασκήθηκε πίεση στον πλη-
θυσμό να δηλωθεί ως μακεδονικός, ενώ τώρα μπορεί να εκφράζεται 
ελεύθερα. Όσον αφορά τη «μακεδονική» γλώσσα, σχολίασε με σκω-
πτική  διάθεση ότι «Μακεδόνες» και Βούλγαροι δεν έχουν πρόβλημα 
συνεννόησης, όπως  αποδεικνύει η συνομιλία τους.162 

Ο Τσερβενκόφσκυ διέγνωσε σωστά ότι ήταν αδύνατη μια προσέγ-
γιση Σόφιας-Σκοπίων στο ζήτημα της ιστορικότητας του «μακεδο-
νικού έθνους» και ότι αυτή αποτελούσε τη γενεσιουργό αιτία όλων 
των παρεξηγήσεων: 

Έχετε την άποψη ότι μακεδονική εθνική συνείδηση υπάρχει από 
την ίδρυση της Γιουγκοσλαβίας, από το έτος 1945. Κατά τα δικά μας 

161 CDA, Fond. 1B, Opis 34, Arhivna Edinica 56. Πρακτικά της συνομιλίας που είχε ο Ζίφκωφ με 
τον Τσερβενκόφσκυ (19 Μαΐου 1967).  

162 Αυτόθι.
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δεδομένα, κατά τις έρευνες των επιστημόνων μας, θεωρούμε ότι αυτό 
το αίσθημα έχει τις ρίζες του στα μέσα του 19ου αιώνα. Η ηγεσία μας 
δεν μπορεί να πει στο λαό μας ότι μέχρι το 1945 ήμασταν Βούλγαροι 
και κατόπιν Μακεδόνες. Αυτό το αίσθημα άρχισε να αναπτύσσεται 
στα μέσα του 19ου αιώνα […]. Αν αρχίσουμε τώρα να φιλονικούμε για 
την ταυτότητά μας, πώς ήμασταν στον 19ο αιώνα, θεωρώ ότι λόγω της 
δυσκολίας του ζητήματος η επίλυσή του θα απαιτήσει πολύ χρόνο […]. 
Δεν μπορείτε να απαιτείτε από εμάς να αρνηθούμε την ιστορία μας. Τί 
ήμασταν τον 18ο αιώνα; Ούτε εσείς ούτε εμείς γνωρίζουμε. Ήμασταν 
μια άμορφη μάζα. Αλλά αυτό είναι ήδη ιστορία.163

Ο Τσερβενκόφσκυ συνέδεσε τη γένεση των εθνών με την ανάπτυξη 
του Καπιταλισμού. Ωστόσο, μια εθνική ιδεολογία συγκροτείται από 
υπαρκτά στοιχεία, παρόλο που εμπεριέχει και το μύθο. Αν στη σλα-
βομακεδονική περίπτωση η εθνική συνείδηση άρχισε να εκδηλώνεται 
στα  μέσα του 19ου αιώνα, ποιοί ήταν οι αστικοί φορείς της, ποιά επιχει-
ρηματολογία ανέπτυσσαν, πώς έβλεπαν το παρελθόν των Σλαβομα-
κεδόνων; Στην ουσία επρόκειτο για μια βουλγαρική εθνική αφύπνιση 
και το μείζον πρόβλημα τότε για τους Σλάβους διανοούμενους της 
Μακεδονίας ήταν η κωδικοποίηση της νεοβουλγαρικής  γλώσσας, αν 
δηλαδή έπρεπε να είναι μονοδιαλεκτική ή πολυδιαλεκτική, να συμπερι-
λαμβάνει δηλαδή και διαλέκτους της Μακεδονίας ή να στηριχθεί μόνο 
στη διάλεκτο της βορειοανατολικής Βουλγαρίας, που εμφανιζόταν ως 
η περισσότερο καλλιεργημένη. Οι Βούλγαροι διανοούμενοι μπορούσαν 
να  επικαλεστούν το  βουλγαρικό ιστορικό μεσαιωνικό  παρελθόν, τη 
συγγένεια της γλώσσας και τον δυνητικό απελευθερωτικό ρόλο της 
Ρωσίας, για να αποσπάσουν τους Σλαβοφώνους από την επιρροή του 
Ελληνισμού και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.   

Η βουλγαρική ηγεσία συνειδητοποίησε τη δυναμική του εξελισ-
σόμενου σλαβομακεδονικού εθνικισμού και τη ματαιοπονία της 
να πείσει την άλλη πλευρά να  μη θεμελιώνει τη διαμόρφωση του 
σλαβομακεδονικού έθνους σε αντιβουλγαρική βάση. Η σχετική 

163 Αυτόθι.
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ελευθερία πολιτικών κινήσεων που απέκτησε η ηγεσία των Σκοπίων 
μετά την πτώση του Ράνκοβιτς, προκαλούσε επιπρόσθετες ανησυχίες 
στη Σόφια, διότι θα εντείνονταν η σλαβομακεδονική προπαγάνδα. 
Καθώς η Γιουγκοσλαβία ακολουθούσε το δικό της δρόμο προς τον 
Σοσιαλισμό, κινούμενη μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η προβολή της 
γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας ως του εθνικού κέντρου των «αλύ-
τρωτων Μακεδόνων» συνιστούσε ταυτόχρονα έναν προπαγανδισμό 
του «φιλελεύθερου γιουγκοσλαβικού σοσιαλιστικού μοντέλου» και 
απόρριψη του  βουλγαρικού σοβιετικού μοντέλου.  Οι φόβοι δεν ήταν 
αβάσιμοι. Σε ειδική έκθεση του γραφείου της περιφερειακής επιτρο-
πής του ΒΚΚ στο Μπλαγκόεφγκραντ προς τη γραμματεία της ΚΕ του 
ΒΚΚ στη Σόφια επισημάνθηκε η ανεξέλεγκτη προπαγάνδα των Σκο-
πίων στη βουλγαρική Μακεδονία το 1967: πληθώρα δημοσιευμάτων 
με αντιβουλγαρικό, αλυτρωτικό περιεχόμενο, που μέσω μυστικών 
διαύλων διοχετεύονταν στη βουλγαρική Μακεδονία, διανομή δίσκων 
με φολκλορικά άσματα στα σύνορα αλλά και στο εσωτερικό της 
Βουλγαρίας, αντιβουλγαρικές  εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού 
Σκοπίων.164 Η προπαγάνδα δεν υπήρξε ατελέσφορη. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της προπαγάνδας, μεμονωμένοι πολίτες μας 
και νέοι υποκύπτουν στην εθνικιστική επιρροή και στρέφονται φανερά 
κατά της πολιτικής του κόμματός μας αναφορικά με το Μακεδονικό 
Ζήτημα. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια, στην περιφέρεια εξαρθρώ-
θηκαν 15 ομάδες  και μία οργάνωση 90 περίπου ατόμων με εθνικιστική 
απόχρωση, πράγμα που εκφράστηκε κυρίως στη διανομή φυλλαδίων 
«Για Ελεύθερη και Ανεξάρτητη Μακεδονία». Μετά την ανακήρυξη 
του αυτοκεφάλου της μακεδονικής εκκλησίας δραστηριοποιείται και ο 
κλήρος των Σκοπίων, ο οποίος αναζητά ομοϊδεάτες στους εκπροσώπους 
του κλήρου και των θρησκευτικών κέντρων στην περιφέρεια.165 

164 CDA, Fond. 1B, Opis 8, Arhivna Edinica 7981. Πρωτόκολλο της συνεδρίασης της Γραμματείας 
της ΚΕ του ΒΚΚ (21 Νοεμβρίου 1967), όπου επισυνάπτεται και η έκθεση της κομματικής 
περιφερειακής Επιτροπής του Μπλαγκόεφγκραντ (14 Νοεμβρίου 1967).     

165 Αυτόθι.
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Η περιφερειακή κομματική επιτροπή πρότεινε στη Σόφια τη λήψη 
μιας σειράς μέτρων, που ισοδυναμούσαν με την κήρυξη ενός βουλγα-
ρικού  ιερού πολιτιστικού πολέμου κατά του «μακεδονισμού»: την πα-
τριωτική διαφώτιση των εργαζομένων, τη συγγραφή εκλαϊκευμένων 
πονημάτων για το Μακεδονικό, τη διερεύνηση του παρελθόντος της 
Μακεδονίας και του Μακεδονικού Ζητήματος από τους ιστορικούς, 
την αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων, την ανάληψη κάθε εί-
δους δραστηριότητας  για την απονεύρωση της εθνικής ιδεολογίας 
του «μακεδονισμού» και τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας 
της Βουλγαρίας.166 Η γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής, στη συ-
νεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 1967, ενέκρινε τη λήψη των ανωτέρω 
μέτρων.167

Έτσι, από τα τέλη του 1967 εγκαινιάσθηκε ένας έντονος πολιτιστι-
κός πόλεμος μεταξύ της Σόφιας και των Σκοπίων και το Μακεδονικό 
εισήλθε σε μια νέα φάση. Η εισβολή των χωρών του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας, με εξαίρεση τη Ρουμανία και την Αλβανία, στην Τσεχο-
σλοβακία και το διαμορφούμενο δόγμα Μπρέζνιεφ για την περιο-
ρισμένη κυριαρχία των σοσιαλιστικών χωρών προσέδωσαν στην 
εθνική διαμάχη και μια ιδεολογικο-πολιτική διάσταση. Η Βουλγαρία 
επέμενε να απαντά σε κάθε  «πρόκληση» των Σκοπίων που σχετίζο-
νταν είτε με το ζήτημα της αναγνώρισης «μακεδονικής μειονότητας» 
είτε με την παραποίηση της βουλγαρικής ιστορίας. 

166 Αυτόθι.
167 CDA, Fond. 1B, Opis 8, Arhivna Edinica 8015. Πρωτόκολλο της συνεδρίασης της Γραμματείας 

της ΚΕ του ΒΚΚ (19 Δεκεμβρίου 1967).
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Αλβανία, 128, 184
Άνω Τζουμαγιά, 127, 131
Αυστραλία, 69
Αυστρία     76
Αχρίδα, 169, 178
Βαρσοβία, 142, 153, 184
Βελιγράδι, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 48, 57, 
             58, 63, 64, 66, 67, 68, 79, 92, 93, 94, 98, 99, 103, 104, 121, 124, 129, 
            131, 133, 139, 140, 141, 143, 144, 154, 155, 157, 159, 161, 165, 172, 175
Βερολίνο, 160
Βιετνάμ, 172, 177, 180
Βοϊβοντίνα, 55, 57
Βόρεια Κορέα- Νότια Κορέα, 29
Βοσνία- Ερζεγοβίνη, 172
Βουδαπέστη, 153, 177
Βουκουρέστι, 14
Γερμανία, 76
Γιάϊτσε, 149
Γκόλι Ότοκ, 133
Γκότσε Ντέλτσεφ, 125, 171
Ήπειρος, 73
Θεσσαλονίκη, 22, 23, 32, 43, 73, 85, 89
Θράκη, 73, 126
Ίλιντεν, 136, 137, 138, 148
Ισραήλ, 76
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Ιταλία, 44, 45, 103
Καϊμακτσαλάν, 157
Καναδάς, 69
Κίνα, 163
Κόσοβο, 172, 176
Κρέσνα, 148
Κροατία, 172, 176
Λαϊκή, Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 13, 149
Λοζάνη, 80
Μάλτα, 42
Μαυροβούνιο, 24
Μελένικο, 14, 148
Μοναστήρι, 53
Μόσχα, 17, 44, 123, 129, 139, 163, 175
Μπλαγκόεφγκραντ, 148, 160, 171, 173, 178, 183
Μπλεντ, 126, 140
Μποσίλεφγραντ, 125
Μπριόνι, 176
Ντόμπρο Πόλε, 157
Οδησσός, 15
Ουγγαρία, 129, 152, 153
Παρίσι, 125
ΠΓΔΜ, 16
Πεδεμόντιο, 18, 61, 125, 127
Πετρίτσι, 127, 148, 155, 173
Πολωνία, 136, 162
Ράζλογκ, 148, 158
Ρουμανία, 128, 129, 184
Σαντάνσκι, 15, 127, 136, 148, 161, 171
Σερβία, 24, 55, 148, 149, 176
Σκόπια, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 70, 80, 86, 92, 93, 94, 122,
      124, 125, 127, 130, 131, 144, 148, 153, 157, 158, 161, 162, 168, 169, 170,
      172, 174, 176, 177, 180, 181, 183, 184
Σλοβενία, 140, 172, 176
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Σοβιετική Ένωση, 17, 29, 67, 121, 129, 132, 133, 135, 139, 140, 141, 152, 163,
            165, 172, 175
Σόφια, 14, 15, 17, 125, 130, 131, 143, 147, 153, 157, 161, 162, 166, 172, 174, 175,
    176, 181, 183, 184
Στρώμνιτσα, 169
Τατάρ – Πάζαρτζικ, 154
Τεργέστη, 96
Τουρκία, 139, 140, 167
Τσάριμπροντ, 125
Τσεχοσλοβακία, 184
Φλώρινα, 59






