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ΣΟ ΚΡΑΣΟ-ΒΟΜΒΑ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ 
 

Ο Ρεπνπκπιηθάλνο Γεξνπζηαζηήο ηεο Καιηθόξληα Νηάλα Ρνρξακπάρεξ, 

ζύκβνπινο ηνπ λένπ Ακεξηθαλνύ Πξνέδξνπ Νηόλαιλη Σξακπ, δήισζε, σο γλσζηόλ, 

ζε αιβαληθό ηειενπηηθό ζηαζκό όηη ην γεηηνληθό καο Κξάηνο ησλ θνπίσλ είλαη έλα 

απνηπρεκέλν θαηαζθεύαζκα ην νπνίν πξέπεη λα κνηξάζνπλ κεηαμύ ηνπο ε Αιβαλία 

θαη ε Βνπιγαξία δηόηη νη θάηνηθνί ηνπ ιάβνη θαη Αιβαλνί έρνπλ ηέηνηα δηρόλνηα 

ώζηε δελ κπνξνύλ πνηέ λα δήζνπλ καδί. Μέλεη λα απνδεηρζεί αλ ε δήισζε-βόκβα 

εθθξάδεη ηελ λέα γεσζηξαηεγηθή ηεο ακεξηθαληθήο Τπεξδύλακεο αιιά απνδείρζεθε 

αξθεηή γηα λα πξνθαιέζεη ζάιν ζηα Βαιθάληα θαη, θπζηθά, ζηα θόπηα. 

ύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία γεληθή απνγξαθή ηνπ 2002, νη ζπλνιηθνί θάηνηθνη 

είλαη 2.087.000: «Μαθεδόλεο» 64,2%, Αιβαλνί 25,2%, Σνύξθνη 3,9%, Ρνκά 2,7%, 

έξβνη 1,8%, Άιινη 2,2%. Μνπζνπικάλνη 33,3%, Οξζόδνμνη 64,7%, Άιινη 

Υξηζηηαλνί 0,37%, Απξνζδηόξηζηνη 1,63%. Πξνθαλώο νη ιαβνκαθεδόλεο είλαη 

νιηγόηεξνη θαη γη’ απηό αλαβάιινπλ ζπλερώο από ην 2010 ηελ πξώηε αλόζεπηε 

γεληθή απνγξαθή ππό ηελ εγγύεζε ηεο Δ.Δ. Πεξηζζόηεξνη από 100.000 «Μαθεδόλεο» 

έρνπλ δειώζεη ήδε Βνύιγαξνη Μαθεδόλεο θαη έιαβαλ βνπιγαξηθά δηαβαηήξηα. 

πλεπώο, ηνπιάρηζηνλ ην 35,8% ησλ πνιηηώλ δελ έρνπλ νύηε δέρνληαη θακηά 

«καθεδνληθή» εζληθή ηαπηόηεηα θαη γιώζζα. 

Οη Αιβαλνί θπξηαξρνύλ ζπκπαγείο ζε όιν ην δπηηθό ηκήκα απηνύ ηνπ Κξάηνπο 

ζε άκεζε επαθή κε ηελ Αιβαλία θαη ην Κόζνβν πνπ ήδε πξνσζνύλ ηελ «Μεγάιε 

Αιβαλία» ππό ηελ πςειή πξνζηαζία ηνπ Σνύξθνπ Πξνέδξνπ Δξληνγάλ. Ζ πόιε κε 

ηνλ κεγαιύηεξν αιβαληθό πιεζπζκό ζε όινλ ηνλ Κόζκν είλαη ε πξσηεύνπζα θόπηα 

όπνπ ειέγρνπλ πιήξσο ηνλ θεληξηθό Γήκν Σζαΐξ θαη άιινπο 14 Γήκνπο ηεο ρώξαο 

όπνπ πςώλνπλ ηελ αιβαληθή ζεκαία. Έρνπλ δείθηε γελλήζεσλ 3,5 έλαληη 1 ησλ 

ιάβσλ. Σν 70% ησλ ζπλνιηθώλ λενγλώλ θάζε ρξόλν γελλνύλ Αιβαλίδεο. Με 

δηάγγεικά ηνπ ζηηο 23 Οθησβξίνπ 2012 ν Γθξνύεθζθη νκνιόγεζε: «Η δεκνγξαθηθή 

ύθεζε νδεγεί ζηελ εμαθάληζή καο. Αθνύγεηαη ηξνκαθηηθό αιιά, δπζηπρώο, είλαη 

αιήζεηα». 

Ζ ειαρίζηε επηδίσμε ησλ Αιβαλώλ είλαη λα ηδξύζνπλ ηελ Ηιιπξίδα ζε ραιαξή 

πλνκνζπνλδία κε ηε ιαβνκαθεδνλία. Υιεπάδνπλ δεκόζηα ην όλνκα «Μαθεδόλεο» 

θαη «Μαθεδνλία». ηα ζηάδηα ηνπ Σεηόβνπ θαη ηεο Πξίζηηλα, πξσηεύνπζαο ηνπ 

Κνζόβνπ, ύςσζαλ γηγαληηαία παλό κε ηηο επηγξαθέο «Με κε νλνκάδεηο FYROM, ιέγε 

κε Ιιιπξίδα», «Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Αιβαλίαο», «Από ηνλ Θεό Βνύιγαξνη, από ηνλ 

Τίην Μαθεδόλεο». Από ηνλ Ηαλνπάξην 2011 επαλαιακβάλνληαη θάζε ρξόλν αηκαηεξέο 

ζπγθξνύζεηο Αιβαλώλ-ιάβσλ.  

ηηο εθινγέο ηεο 11
εο

 Γεθεκβξίνπ 2016 νη Αιβαλνί αλεδείρζεζαλ απόιπηνη 

ξπζκηζηέο ηνπ Κξάηνπο. Σν ζιαβηθό ΒΜΡΟ-DΝΜΔ ππό ηνλ Γθξνύεθζθη έιαβε 

449.437 ςήθνπο, 37,98% θαη 51 έδξεο. Σν ζνζηαιηζηηθό ζιαβηθό SDSM ππό ηνλ 

Εόξαλ Εάεθ έιαβε 434.855 ςήθνπο, 36,75% θαη 49 έδξεο. Σα επόκελα ηέζζεξα 

θόκκαηα είλαη αιβαληθά θαη εμέιεμαλ ζπλνιηθά 20 βνπιεπηέο από ηνπο 27 ηεο 

πξνεγνπκέλεο Βνπιήο. Ζ Βνπιή δηαζέηεη 120 έδξεο. πλεπώο έλαο λένο -αβέβαηνο 

πηα- ζπλαζπηζκόο ηνπ ΒΜΡΟ-DΝΜΔ κε ην DUI απνδίδεη νξηαθή πιεηνςεθία 61 

εδξώλ. Σπρόλ θπβέξλεζε ηνπ SDSM πξέπεη λα ζηεξηρζεί νπσζδήπνηε ζηνπο 20 

Αιβαλνύο βνπιεπηέο κε θιεηδί απαξαίηεην ην DUI. πλεπώο, ε θάζε θπβέξλεζε ελόο 

από ηα δπν ζιαβηθά θόκκαηα ζα ζύξεηαη πίζσ από ην άξκα ησλ Αιβαλώλ. 

Κνηλό αίηεκα όισλ ησλ Αιβαλώλ είλαη: α) λα αλαγλσξηζζεί ε αιβαληθή σο 

δεύηεξε επίζεκε γιώζζα ηνπ Κξάηνπο, β) λα θαζηεξσζεί επξεία απηνλνκία ησλ 

Αιβαλώλ θαη γ) λα ππάξμεη ζπκθσλία κε ηελ Διιάδα ώζηε ε ρώξα λα εληαρζεί ζην 
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ΝΑΣΟ θαη ζηελ Δ.Δ. Σελ θνηλή απηή πιαηθόξκα ππαγόξεπζαλ νη Πξσζππνπξγνί ηεο 

Αιβαλίαο θαη ηνπ Κνζόβνπ ζηνπο εγέηεο ησλ ηεζζάξσλ αιβαληθώλ θνκκάησλ πνπ 

εθιήζεζαλ δηαδνρηθά ζηα Σίξαλα θαη ζηελ Πξίζηηλα. Σν αμηνζεκείσην ελ 

πξνθεηκέλσ είλαη όηη ην ζιαβηθό SDSM δεζκεύζεθε πξνεθινγηθά όηη, αλ ζρεκαηίζεη 

θπβέξλεζε, ζα νξίζεη δεύηεξε επίζεκε γιώζζα ηνπ Κξάηνπο ηελ αιβαληθή θαη επί 

πιένλ ζα νξγαλώζεη Οκνζπνλδηαθό Κξάηνο ιάβσλ-Αιβαλώλ. Παξά ηηο 

ξηδνζπαζηηθέο απηέο εμαγγειίεο θαη ηηο αληίζηξνθεο θαηαγγειίεο ηνπ ΒΜΡΟ-DΝΜΔ, 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ιάβνη ςήθηζαλ SDSM ην νπνίν επί πιένλ ελίζρπζαλ 

απνθαζηζηηθά νη Αιβαλνί πνπ έηζη ζηέξεζαλ 7 έδξεο από ηα αιβαληθά θόκκαηά ηνπο. 

Οη βαζηέο ξσγκέο ζηελ ιεγνκέλε «εζληθή ηαπηόηεηα» θαλεξώζεθαλ. 

Ζ Βνπιγαξία αλαγλώξηζε ακέζσο ηε «Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» αιιά δελ 

αλαγλσξίδεη «καθεδνληθό έζλνο» νύηε «καθεδνληθή γιώζζα» δηόηη πξνθαλώο ζεσξεί 

όηη απνηεινύλ ζηνηρεία ηνπ βνπιγαξηθνύ έζλνπο. Ζ όθηα επηδηώθεη λα θαηαζηήζεη 

αδειθό ην γεηηνληθό Κξάηνο κε αδειθό ζιαβηθό Λαό, θνηλή Ηζηνξία, θνηλνύο ήξσεο 

θαη θνηλνύο ενξηαζκνύο θνηλώλ επεηείσλ. Σνύην απαηηεί λα πεξηιάβεη έλα κεηαμύ 

ηνπο ύκθσλν πλεξγαζίαο θαη Καιήο Γεηηνλίαο ην νπνίν εθθξεκεί επί ρξόληα αιιά, 

εθόζνλ δελ ππνγξαθεί, ε όθηα απεηιεί κε νξγή όηη ζα πξνβάιεη βέην ζηελ έληαμε 

ησλ θνπίσλ ζην ΝΑΣΟ θαη ζηελ Δ.Δ. όπνπ ε θαιή γεηηνλία είλαη όξνο. 

ηηο 6.9.2012 ν ηόηε ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ Νηθνιάτ Μιαληέλνθ δήισζε ζηε 

όθηα: «Απηό πνπ βιέπνπκε ζηε Μαθεδνλία είλαη κηα ηδενινγηθή εξκελεία ηεο Ιζηνξίαο 

θαη κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ηαπηόηεηα εηο βάξνο ηεο Βνπιγαξίαο. Απηό δελ 

ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε ζεηηθή θαηάιεμε κηα ρώξα πνπ ζέιεη λα γίλεη κέινο ηεο 

Δ.Δ.». 

Αληίζεηα ζηα θόπηα ε εθεκεξίδα «Νόβα Μαθεληόληα» έγξαςε ζηηο 

20.12.2012: «Μηα ζύλνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ βνπιγαξηθώλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ 

απνθαιύπηεη ακέζσο ηηο ζέζεηο πνπ κε επηκνλή ππνζηεξίδνπλ όηη ε Μαθεδνλία είλαη 

έλα ηερλεηό δεκηνύξγεκα από ηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν θαη όηη ζηελ πεξηνρή ηεο 

δνύζαλ Βνύιγαξνη, νη νπνίνη αθνκνηώζεθαλ». 

ηηο 29.3.2013 ν λένο Πξσζππνπξγόο ηεο Βνπιγαξίαο Μαξίλ Ράτθνθ δήισζε: 

«Οη Βνύιγαξνη θαη νη Μαθεδόλεο είλαη αδέιθηα θαη πσο απηό είλαη γλσζηό ζε όινπο. 

Υπάξρνπλ θνηλέο παξαδόζεηο, γιώζζα θαη Ιζηνξία. Απόδεημε είλαη ηα βνπιγαξηθά 

κλεκεία ζην θέληξν ησλ Σθνπίσλ». 

Ακπλόκελα απέλαληη ζηελ Μεηέξα Βνπιγαξία, ηα θόπηα επηρεηξνύλ λα 

απεγθισβίζνπλ ηνπο ιαβνκαθεδόλεο από ηελ Ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ 

γιώζζα θ.α. πνπ πήξαλ από ηνπο Βνπιγάξνπο. Απηό ην βαζύηεξν λόεκα έρεη ν 

θξελήξεο «εμαξρατζκόο» πνπ πξνζπαζεί λα πείζεη ηελ αθειή πειαηεία ηνπ όηη νη 

ιάβνη ηνπ, κεηά 1.300 ρξόληα «έγηλαλ» απόγνλνη ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ αιιά ν 

Αιέμαλδξνο, ν Φίιηππνο θαη γεληθά νη αξραίνη Μαθεδόλεο «δελ ήζαλ Έιιελεο». 

Διιεληθέο είλαη νη λέεο κεηώπεο ησλ Μνπζείσλ ζηα θόπηα θαη ειιεληθέο όζεο 

αξραίεο επηγξαθέο εθζέηνπλ. Δίλαη κηα απειπηζκέλε θπγή πξνο ηα εκπξόο -κε ηε 

δηαθνξά όηη πξαγκαηνπνηείηαη πξνο ηα πίζσ! ηελ πξαγκαηηθόηεηα, παξά ηνλ έμαιιν 

κηζειιεληζκό ηνπ, ν «εμαξρατζκόο» νδεγεί εμ απνηειέζκαηνο κεζνπξόζεζκα ζε 

ώζκσζε ησλ ιαβνκαθεδόλσλ κε ηνπο Έιιελεο Μαθεδόλεο ζηελ θνηλή, ππνηίζεηαη, 

θιεξνλνκηά ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ! Σελ Κπξηαθή 13 Γεθεκβξίνπ 2015 ν 

ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Π.Γ.Γ.Μ. Νίθνια Πόπνζθη δήισζε ζηελ «Καζεκεξηλή»: 

«Οη δύν Λανί καο έρνπκε πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Δίκαζηε πξώηα εμαδέξθηα». 

Σνλ Φεβξνπάξην 2016 ν Πξσζππνπξγόο Νίθνια Γθξνύεθζθη δήισζε ζηελ 

εθεκεξίδα «Σν Βήκα ηεο Κπξηαθήο»: «Η «Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» δελ ηξέθεη 

θακηά αμίσζε έλαληη ησλ γεηηόλσλ ηεο. Υπνγξάθσ απηή ηε δήισζε κε ηα δπν κνπ 
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ρέξηα. Γελ λνκίδσ όηη νπνηνζδήπνηε ζηελ Διιάδα θνβάηαη ζνβαξά αιπηξσηηζκό από ηε 

“Μαθεδνλία”. Τν κέιινλ βξίζθεηαη ζηε ζπλεξγαζία». 

Σελ ηειεπηαία θξάζε ηνπ επηθξνηεί ε γεσπνιηηηθή. Σηο πξνεγνύκελεο, 

δπζηπρώο, δηαςεύδνπλ δεθάδεο αδηάζεηζηα γεγνλόηα θαη ηεθκήξηα ηνπ Κξάηνπο ηνπ. 

Αξγά θαηάιαβαλ όηη ε Διιάδα είλαη ν κόλνο ελ δπλάκεη ζύκκαρνο. Καηξόο λα 

ελλνήζνπλ όηη ε βόκβα ζηα ζεκέιηα ηνπ λεαξνύ Κξάηνπο ηνπο είλαη ην ζιαβηθό 

ηδενιόγεκα ηνπ «Μαθεδνληζκνύ» ην νπνίν θαζηέξσζαλ ζην Πξννίκην ηνπ 

πληάγκαηόο ηνπο όηαλ αλαθεξύρζεθαλ αλεμάξηεην Κξάηνο κε ηελ ςεπδσλπκία 

«Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» ην 1991. Γηεθήξπμαλ όηη: «Η Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο είλαη εζληθό Κξάηνο ηνπ Μαθεδνληθνύ Έζλνπο, ζπλερίδεη ηελ παξάδνζε 

ηνπ ΄Ηιηληελ, απνηειεί λόκηκε ζπλέρεηα ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Κξνπζόβνπ, είλαη ε 

θνηηίδα όισλ ησλ Μαθεδόλσλ θαη έρεη ππνρξέσζε λα θξνληίδεη όινπο ηνπο Μαθεδόλεο 

πνπ δνπλ ζηηο άιιεο ρώξεο θαη ζηα εμσηεξηθά ηκήκαηα ηεο Δληαίαο Μαθεδνλίαο». 

Δμαλαγθάζζεθαλ λα απνζύξνπλ ην Πξννίκην αιιά εμαθνινπζνύλ λα ην 

επηβεβαηώλνπλ κε ράξηεο, ζρνιηθά βηβιία, δεκόζηα κλεκεία, λόκνπο, δηαθεξύμεηο 

θ.α.π. Σν ζιαβηθό θόκκα ΒMΡO-DPMΝE, πνπ θπβέξλεζε ηελ ρώξα ηα δέθα 

πξνεγνύκελα ρξόληα ππό ηνλ Νίθνια Γθξνύεθζθη, νλνκάδεηαη «Δζσηεξηθή 

Μαθεδνληθή Δπαλαζηαηηθή Οξγάλσζε. Γεκνθξαηηθό Κόκκα γηα ηελ Δζληθή Έλσζε 

ηεο Μαθεδνλίαο». Σα ιέεη όια. Σν ΒMΡO ίδξπζαλ νη Βνύιγαξνη ζηε Θεζζαινλίθε 

ην 1896 θαη κε απηό αλακεηξήζεθαλ νη Έιιελεο ζηνλ Μαθεδνληθό Αγώλα. ηελ 

πξώηε πξνεθινγηθή αθίζα ηνπ πεξηέιαβε όιε ηελ Διιεληθή Μαθεδνλία. Σόηε 

Αξρεγόο ήηαλ ηνπ ΒMΡO-DPMΝE ν Ληνύπηζν Γθενξθίεθζθη. Έηζη εμειέγε 

Πξσζππνπξγόο αιιά ηώξα δειώλεη Βνύιγαξνο Μαθεδόλαο θαη έιαβε δηαβαηήξην 

Βνπιγαξίαο. ε δηάιεμή ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ηεο όθηαο δηεθήξπμε πσο ην Κξάηνο 

ησλ θνπίσλ θαη ην «καθεδνληθό» έζλνο «είλαη ηερλεηό δεκηνύξγεκα ηεο 

θνκκνπληζηηθήο Γηνπγθνζιαβίαο». Ζ Ηζηνξία αξγεί, αιιά πάληα ηηκσξεί. 
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