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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Το βιβλίο αυτό σκοπεύει να προσφέρει στον αναγνώστη 
μια συνολική και ολοκληρωμένη περιγραφή των προβλέψεων 
της Συμφωνίας των Πρεσπών της 17ης Ιουνίου 2018, των ζη-
τημάτων που ανακύπτουν, καθώς και μια αποτίμηση της 
επιρροής της στην πορεία του Μακεδονικού ζητήματος. 
Απευθύνεται σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για την ελ-
ληνική εξωτερική πολιτική, το Μακεδονικό και τις προο-
πτικές τους. Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια να αποδώσου-
με μια κατά το δυνατόν πλήρη, αξιόπιστη και έντιμη εικό-
να της πολυσυζητημένης Συμφωνίας, παράλληλα όμως να 
διατηρήσουμε το κείμενο σχετικά σύντομο και να μην το 
«φορτώσουμε» με λεπτομέρειες (τουλάχιστον, όχι με πολ-
λές λεπτομέρειες, πάντως ας έχει υπ’ όψιν του ο ενημερω-
μένος αναγνώστης ότι το θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί 
σοβαρά χωρίς αναφορά κάποιων, έστω, λεπτομερειών).

Βασικό κίνητρο στην πρωτοβουλία μας να γράψουμε 
το βιβλίο τούτο ήταν η διαπίστωση ότι ο δημόσιος και ει-
δικά ο επιστημονικός διάλογος για τη Συμφωνία δεν διε-
ξήχθη πάντοτε με τρόπο ικανοποιητικό. Βέβαια, η δημό-
σια συζήτηση στη χώρα μας συχνά γίνεται με τρόπο άτα-
κτο, αν όχι και χαοτικό. Στο συγκριμένο θέμα, οι χειρισμοί 
της κυβερνήσεως στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο οδήγησαν 
σε ακόμη μεγαλύτερη πόλωση και σύγχυση. Όποτε στη 
σύγχρονη ελληνική ιστορία προσπαθήσαμε να χειριστού-
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με εθνικά θέματα με το βλέμμα στο εσωτερικό πολιτικό 
σκηνικό, κατά ανεξαίρετο κανόνα καταλήξαμε όμηροί του.

Οδηγός μας είναι η ανάγκη για διατύπωση απόψεων 
που υπαγορεύονται από την επιστημονική μεθοδολογία. 
Δεν αρνούμαστε ότι, στη βιαστική εποχή μας, τούτο μοι-
ραία συνεπάγεται μια στάση, ίσως, λίγο πιο παραδοσια-
κή· ή, αν δεν σοκάρεται ο αναγνώστης, συνεπάγεται την 
επάνοδο στη βασική ρήση του Ταλλεϋράνδου για τον χει-
ρισμό ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής: «surtout pas trop 
de zèle». Αλλά αυτή ήταν επί χιλιάδες χρόνια στην ιστο-
ρία της διπλωματίας η ορθή στάση για την πραγμάτευση 
τέτοιων θεμάτων. Δεν βλέπουμε τον λόγο να την εγκατα-
λείψουμε τώρα.

Εδρασμένο σε αυστηρά επιστημονική ανάλυση, το βι-
βλίο πάντως παίρνει θέση. Θα υποστηρίξουμε μια στάση 
επιφυλακτική και κριτική προς τη Συμφωνία των Πρεσπών. 
Θα ισχυριστούμε ότι η αλλαγή του ονόματος του κράτους 
της ΠΓΔΜ συνοδεύεται από τόσο πολλές παραχωρήσεις 
της Ελλάδας σε ζητήματα που έως τώρα αποτελούσαν 
«κόκκινες γραμμές» της –κυρίως ζητήματα εθνικότητας, 
γλώσσας, εθνοτικού αυτοπροσδιορισμού, brand names, αλ-
λά και εφαρμογής της Συμφωνίας– ώστε τελικά η συγκε-
κριμένη αποτελεί μια κακή συμφωνία. Σηματοδοτεί την 
εγκατάλειψη βασικών στρατηγικών της Ελλάδας στη νό-
τια Βαλκανική. Θα κινδυνεύσει, εφόσον κυρωθεί και τεθεί 
σε ισχύ, να οδηγήσει σε επάλληλα και επικίνδυνα αδιέξο-
δα. Στην πράξη, με τη Συμφωνία των Πρεσπών η Ελλάδα 
κινείται στο πλαίσιο της πολιτικής που είχε εξαγγείλει η 
Κομμουνιστική Διεθνής το 1934: αναγνώριση ενός «μακε-
δονικού έθνους» και νομική δυνατότητα διεκδικήσεως δι-
καιωμάτων «για τις μακεδονικές μειονότητες» στα γειτο-
νικά κράτη, και δη στην Ελλάδα. Τονίζουμε όμως ότι η 
κριτική στάση μας έναντι της Συμφωνίας δεν συνεπάγε-
ται τη διατύπωση οποιασδήποτε αμφισβητήσεως για τις 
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προθέσεις των πρωτεργατών ή των υποστηρικτών της, κά-
τι που στο παρελθόν έχει επανειλημμένα συμβεί και επα-
νειλημμένα η χώρα έχει πληρώσει. Μιλούμε για μια κακή 
συμφωνία, και σε καμία περίπτωση για «προδοσία».

Διατυπώνοντας μια θέση, το βιβλίο αυτό αναπόφευκτα 
διαφωνεί με άλλες απόψεις που έχουν ήδη διατυπωθεί 
στον δημόσιο διάλογο. Εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο 
πιο περίπλοκα, και οφείλουμε να προσφέρουμε κάποιες 
διευκρινίσεις. Ασφαλώς, οι υποστηρικτές της Συμφωνίας 
των Πρεσπών δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα. Στις τάξεις 
τους διακρίνονται πολλές ομαδοποιήσεις. Δύο, κατά βά-
ση, είναι οι μεγαλύτερες, οι οποίες μάλιστα προτείνουν 
διαφορετικά επιχειρήματα. Η πρώτη απαρτίζεται από αυ-
τούς που επιδιώκουν την επικράτηση της απόψεως της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς του 1934 στο Μακεδονικό – ας 
τους περιγράψουμε ως αυτούς που έχουν πολύ ιδεολογι-
κά κίνητρα. Και υπάρχει μια δεύτερη ομάδα, πολύ μικρό-
τερη, άνθρωποι με εντελώς διαφορετικούς ιδεολογικούς 
προσανατολισμούς (πολύ συχνά, ένθερμοι φιλοευρωπαί-
οι), που υποστηρίζουν τη Συμφωνία επειδή θεωρούν πως 
το Μακεδονικό ζήτημα δεν αποτελεί ουσιώδες πεδίο της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ η ΠΓΔΜ δεν συνιστά 
–και δεν θα μπορέσει ποτέ να αποτελέσει– έναν αξιόπι-
στο αντίπαλο που θα απειλήσει την Ελλάδα. Η δεύτερη 
αυτή ομάδα αποτελείται από ανθρώπους που είτε δεν 
αντιλαμβάνονται την ουσία του ελληνικού ενδιαφέροντος 
για το Μακεδονικό, είτε την αντιλαμβάνονται αλλά θεω-
ρούν αναγκαίο να λυθεί το ζήτημα με όποιον τρόπο για 
να στρέψει η χώρα την προσοχή της αλλού, είτε πολύ απλά 
το έχουν βαρεθεί. Σεβόμαστε τις απόψεις και τις προθέ-
σεις όλων. Αλλά –αυτό είναι ουσιαστικό να τονιστεί– δεν 
γράψαμε το βιβλίο τούτο για να απαντήσουμε σε αυτούς. 
Αντιμετωπίζουμε τα συναφή με τη Συμφωνία των Πρε-
σπών θέματα αυτοτελώς (θίγουμε και θέματα που δεν 
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έχουν ακόμη τεθεί στον δημόσιο διάλογο) με στόχο να απο-
δώσουμε μια συνολική εικόνα για μια σημαντική εξέλιξη 
στην ελληνική εξωτερική πολιτική.

Τέλος, στο επίπεδο των βασικών μεθοδολογικών αφε-
τηριών, το βιβλίο αυτό εδράζεται σε μια συγκεκριμένη 
αντίληψη των διεθνών υποθέσεων –ας την αποκαλέσουμε 
μετριοπαθή ρεαλιστική– που θέλει να διακρίνεται από λει-
τουργικό πνεύμα. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν το διεθνές περι-
βάλλον και ιδιαίτερα το Διεθνές Δίκαιο. Παράλληλα, συ-
νεκτιμούμε την εξέλιξη του Μακεδονικού, τα διαδοχικά 
βαλκανικά τραύματα, αλλά και τις περιφερειακές βαλκα-
νικές ιδιαιτερότητες. Σεβόμαστε όλους τους άλλους λα-
ούς που μοιράζονται μαζί μας την περιοχή αυτή του κό-
σμου. Η έμφαση στο συγκεκριμένο γεωγραφικό πεδίο και 
τις πραγματικότητές του είναι κρίσιμο στοιχείο. Οι διε-
θνείς υποθέσεις δεν είναι μια φυσική επιστήμη, της οποί-
ας τα πορίσματα ισχύουν ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. 
Δεν θεωρούμε ότι επειδή κάτι μπορεί να συμβαίνει στο 
Πακιστάν, θα πρέπει σώνει και καλά να συμβεί και στα 
Βαλκάνια. Οι υπεραπλουστεύσεις, σε μια τόσο δύσκολη 
περιοχή, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα.

Ως προς το ευρύτερο διεθνές κλίμα, λαμβάνουμε ως αυ-
τονόητο ότι οι εκτός Βαλκανίων χώρες που πίεζαν για την 
επίτευξη συμφωνίας –ακόμη και οι μεγάλες δυνάμεις– θα 
χειροκροτούσαν την οποιαδήποτε λύση, είτε αυτή προέ-
βλεπε την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» είτε 
την πλήρη απουσία του επίμαχου ονόματος. Απλώς δεν 
τους ενδιέφερε. Όπως και δεν τους ενδιέφερε εάν η λύση 
είναι μακροπρόθεσμα σταθερή και προσφέρει προοπτι-
κές οριστικής επίλυσης. Έτσι λειτουργεί η διεθνής διπλω-
ματία σε θέματα που θεωρούνται δευτερεύουσας σημα-
σίας και χαμηλής εντάσεως, όπως το Μακεδονικό. Η στά-
ση των εξωβαλκανικών δυνάμεων υπαγορεύεται από τα 
δικά τους συμφέροντα. Δεν είναι δική τους ευθύνη να βρουν 
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μια οριστική λύση. Είναι δική μας ευθύνη ως Ελλήνων να 
μεριμνήσουμε για τα συμφέροντα της χώρας μας, και δι-
κή μας ευθύνη ως Βαλκανίων (δηλαδή και της Ελλάδας 
και της ΠΓΔΜ) να μεριμνήσουμε για τη σταθερότητα της 
κοινής μας περιοχής. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν συνι-
στά τη βάση για μια τέτοια μακροπρόθεσμα σταθερή και 
οριστική λύση.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Εξωτερι-
κών, το οποίο μας προσκάλεσε στην ημερίδα που διοργά-
νωσε για τα νομικά ζητήματα που εγείρει η Συμφωνία των 
Πρεσπών, στις 19 Ιουλίου 2018. Η ανάλυσή μας σε μεγάλο 
βαθμό ξεκίνησε από τις παρουσιάσεις μας σε εκείνη την 
ημερίδα.* Ωστόσο, το βιβλίο αυτό εκτείνεται σε ένα πολύ 
μεγαλύτερο φάσμα θεμάτων και προσφέρει πολύ λεπτο-
μερέστερη πραγμάτευση. Τέλος, οφείλουμε να ευχαριστή-
σουμε τις Εκδόσεις Πατάκη για τη φιλοξενία του βιβλίου 
αυτού, συνέχεια μιας μακράς και τιμητικής για εμάς συ-
νεργασίας μαζί τους. Είναι αυτονόητο ότι για όποια λάθη 
ή παραλείψεις υπεύθυνοι είμαστε αποκλειστικά εμείς.

Μάνδρα Μεσσηνίας και Δοξάτο Δράμας, 
Χριστούγεννα 2018 

Άγγελος Συρίγος – Ευάνθης Χατζηβασιλείου

* Τα κείμενα στο https://www.mfa.gr/to-zitima-tou-onomatos-tis-
pgdm/eidikotera-keimena/epistemonike-emerida-me-thema-tis-nomikes-
ptukhes-tes-sumphonias-ton-prespon-upeks-19072018.html
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Υψηλή στρατηγική και στόχοι της Ελλάδας 
στο Μακεδονικό, 1870-2018

Στον δημόσιο διάλογο, οι υποστηρικτές της Συμφωνίας 
των Πρεσπών μονίμως απαντούν σε μια συγκεκριμένη ομά-
δα ανθρώπων, δηλαδή σε όσους προβάλλουν το επιχείρη-
μα ότι «η Μακεδονία είναι μία και ελληνική» και αρνού-
νται εντελώς τη χρήση του όρου από τους γειτονικούς λα-
ούς. Η τακτική αυτή είναι υποκριτική: εκλαμβάνει ως 
υπαρκτή μία μόνον άλλη άποψη, μίας μόνον ομάδας, και 
απαντά μόνον σε αυτήν. Η θέση της «μίας και ελληνικής» 
Μακεδονίας προβλήθηκε κατά καιρούς από τμήματα της 
κοινής γνώμης. Προβλήθηκε επίσης από πολλούς πολιτι-
κούς ως μια συμβολική φράση. Αλλά η ελληνική εξωτερι-
κή πολιτική, επίσημα και συγκροτημένα, δεν προώθησε 
μια τέτοια θέση. Με άλλα λόγια, οι υποστηρικτές της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών «κατασκευάζουν» μια ανακριβή ει-
κόνα, αγνοώντας την επίσημη πολιτική του ελληνικού κρά-
τους. Επιδιώκουν τη ριζική αλλαγή αυτής της πολιτικής 
απαντώντας σε μια άλλη άποψη, που ποτέ δεν υπήρξε η 
θέση του ελληνικού κράτους.

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε την πολιτική της 
Ελλάδας στο Μακεδονικό ζήτημα από το 1870 έως το 2018. 
Θα αποτιμήσουμε τους στόχους της ελληνικής πολιτικής 
όπως αυτοί προωθήθηκαν με σταθερότητα και συνέπεια 
επί 150 χρόνια. Θα ισχυριστούμε ότι η ελληνική πολιτική 
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ήταν κατ’ εξοχήν μετριοπαθής και προσεκτικά απέφευγε 
τον μαξιμαλισμό.

Από την εμφάνιση του Μακεδονικού ζητήματος, δηλα-
δή στην περίοδο μετά τη δημιουργία της βουλγαρικής 
Εξαρχίας το 1870 και κυρίως μετά τη συγκρότηση ενός 
βουλγαρικού κράτους το 1878, οι εμπλεκόμενες πλευρές 
ποτέ δεν κατέληξαν σε μια συμφωνία μεταξύ τους για τα 
όρια της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας. Ποτέ δεν 
ορίστηκε μεταξύ των εμπλεκομένων ποια ακριβώς είναι η 
Μακεδονία. Στην πράξη, το κάθε ενδιαφερόμενο μέρος 
όριζε ως «Μακεδονία», κάπως «δημιουργικά», την περι-
οχή που ενδιέφερε το ίδιο, προσπαθώντας να περιλάβει 
σε αυτήν περιοχές στις οποίες υπερτερούσε το δικό του, 
φίλιο πληθυσμιακό στοιχείο και αντίστοιχα να αποκλείσει 
άλλες περιοχές, στις οποίες υπερτερούσαν άλλες εθνότη-
τες. Και γι’ αυτό άλλωστε, όπως δείχνουν οι σχετικές χαρ-
τογραφικές μελέτες, οι «Μακεδονίες» όλων αυτών των με-
ρών διέφεραν, έστω μερικά. Έτσι, η Ελλάδα περιέγραφε 
ως Μακεδονία την ιστορική Μακεδονία (που εκτείνεται 
και λίγο πιο βόρεια από τα σημερινά ελληνικά σύνορα), 
αποκλείοντας βορειότερες περιοχές, όπου επικρατούσε το 
βουλγαρικό στοιχείο. Η Βουλγαρία έβαζε στη Μακεδονία 
περιοχές πολύ βορειότερα των σημερινών συνόρων, όπου 
υπερτερούσε το βουλγαρικό στοιχείο, και δεν περιλάμβα-
νε στους δικούς της χάρτες της Μακεδονίας περιοχές όπου 
υπήρχαν μόνον ελληνικοί πληθυσμοί, όπως τη Χαλκιδική, 
την Ημαθία, την Πιερία. Και η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
(η οποία, σε τελική ανάλυση, είχε βαρύνοντα λόγο ως το 
κράτος που ασκούσε την κυριαρχία επί του μακεδονικού 
χώρου) περιλάμβανε στον δικό της ορισμό της Μακεδονί-
ας και το βιλαέτι του Κοσόβου, επειδή με τον μεγάλο αλ-
βανικό πληθυσμό του αύξανε πολύ περισσότερο τον αριθ-
μό των μουσουλμάνων κατοίκων. Μάλιστα, τα ίδια τα Σκό-
πια ήταν πόλη (διετέλεσε και πρωτεύουσα) του βιλαετίου 
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του Κοσόβου. Με άλλα λόγια, η απουσία ενός συμφωνη-
μένου προσδιορισμού για το ποια ακριβώς ήταν η γεω-
γραφική περιοχή της Μακεδονίας επέτεινε τη σύγχυση. 
Και η απουσία, από τότε ακόμη, ενός παρόμοιου συμφω-
νημένου προσδιορισμού βρίσκεται, εν πολλοίς, και στη βά-
ση της σημερινής διενέξεως περί εννοιών και ορισμών. 
Ωστόσο, έως τις αρχές του 20ού αιώνα, γινόταν διεθνώς 
αποδεκτό ότι η γεωγραφική Μακεδονία αναφερόταν στην 
περιοχή που σήμερα καλύπτουν η ελληνική Μακεδονία, η 
βουλγαρική Μακεδονία (Μακεδονία του Πιρίν) και η ΠΓΔΜ . 
Αυτή οριζόταν διεθνώς ως η «γεωγραφική περιοχή της 
Μακεδονίας».

Σε αυτή την πρώτη περίοδο –1870-1913–, η Ελλάδα προ-
σήλωσε την προσοχή της στην ιστορική Μακεδονία, δηλα-
δή στη νότια (παράκτια) ζώνη αυτής της ευρύτερης γεω-
γραφικής περιοχής της Μακεδονίας, όπου υπερτερούσε 
το ελληνικό («πατριαρχικό») στοιχείο μεταξύ των χριστια-
νών, και στη μεσαία ζώνη, όπου οι χριστιανικοί πληθυσμοί 
ήταν μεικτοί και χωρίζονταν κυρίως μεταξύ των Ελλήνων 
(Πατριαρχικών) και των Βουλγάρων (Εξαρχικών). Ο Μα-
κεδονικός Αγώνας του 1904-08 αποσκοπούσε να αποτρέ-
ψει την κυριαρχία –ένοπλη και πολιτιστική– των Βουλγά-
ρων στη νότια και τη μεσαία ζώνη της γεωγραφικής Μα-
κεδονίας. Η Ελλάδα δεν είχε τη διάθεση να διεκδικήσει το 
σύνολο της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας όπως 
αυτή οριζόταν στις διεθνείς προσλήψεις. Είχε όμως ως βα-
σικό στόχο της να μην επιτρέψει τη μονοπώληση και διεκ-
δίκηση του συνόλου της περιοχής από άλλον, και κυρίως 
από τον (τότε) ανερχόμενο βουλγαρικό παράγοντα.

Η πολιτική αυτή έγινε πολύ πιο σαφής μετά τους Βαλ-
κανικούς Πολέμους το 1912-13, οπότε και πραγματοποιή-
θηκε η διανομή της ευρύτερης αυτής γεωγραφικής περιο-
χής της Μακεδονίας σε τρία κράτη: στην Ελλάδα (που έλα-
βε το 51%), τη Βουλγαρία (10%) και τη Σερβία (39%). Έχο-
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ντας εξασφαλίσει σχεδόν το σύνολο των διεκδικήσεών της 
στη νότια και τη μεσαία ζώνη της γεωγραφικής Μακεδο-
νίας –πρωτίστως τη μητρόπολη της Θεσσαλονίκης και το 
στρατηγικά και οικονομικά σημαντικό λιμάνι της Καβά-
λας–, η Ελλάδα θεώρησε έκτοτε τα μακεδονικά σύνορα 
ως οριστικά.1 Άλλωστε, με την εξαίρεση ορισμένων σημα-
ντικών πόλεων με μεγάλο ελληνικό πληθυσμό (Μοναστή-
ρι/Μπίτολ, Μελένικο/Μέλνικ κ.λπ.), οι περιοχές στα βόρεια 
δεν την ενδιέφεραν ιδιαίτερα, καθώς εκεί δεν υπερτερού-
σε το πατριαρχικό/ελληνικό στοιχείο. Ωστόσο, ακόμη και 
μετά το 1913, η Ελλάδα διαρκώς αντιμετώπιζε το πρόβλη-
μα των διεκδικήσεων (Βουλγαρία) ή βλέψεων (Σερβία/Γιου-
γκοσλαβία) που είχαν γειτονικές χώρες στην ελληνική Μα-
κεδονία.

Για να δοθούν μερικά, ενδεικτικά μόνον, παραδείγματα:
•  Τμήματα της ελληνικής Μακεδονίας κατακτήθηκαν από 

τους Βουλγάρους το 1916-18 και το 1941-44, ενώ ακόμη 
και το φθινόπωρο του 1944 το νέο βουλγαρικό κομμου-
νιστικό καθεστώς αρνήθηκε αρχικά να εκκενώσει την 
ελληνική Ανατολική Μακεδονία, την οποία ο φιλοαξο-
νικός του προκάτοχος είχε καταλάβει και με σκληρό-
τητα είχε προσπαθήσει να εθνοκαθάρει.

•  Το 1946, στη Διάσκεψη της Ειρήνης, η Βουλγαρία διεκ-
δίκησε τη Δυτική Θράκη.

•  Η Σερβία/Γιουγκοσλαβία κατά τον μεσοπόλεμο διεκδί-
κησε την κυριαρχία στη σερβική ζώνη του λιμένα της 
Θεσσαλονίκης, συγκυριαρχία επί της σιδηροδρομικής 
γραμμής που συνέδεε τον λιμένα με τα γιουγκοσλαβι-

1. Μόνη εξαίρεση, η διεκδίκηση της «διόρθωσης» των ελληνο-
βουλγαρικών συνόρων το 1944-46, που εδράστηκε στην ανάγκη να 
υπάρξει ένα περισσότερο υπερασπίσιμο σύνορο, μετά από τρεις δι-
αδοχικές βουλγαρικές εισβολές στην Ελλάδα. Αλλά, και σε αυτή τη 
διεκδίκηση, η Αθήνα δεν επέμεινε μετά το 1946.
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κά σύνορα, τον χαρακτηρισμό των σλαβόφωνων της Ελ-
λάδας ως Σέρβων, καθώς και τις γαίες της Μονής Χι-
λανδαρίου.

•  Το 1941, η φιλοαξονική/φιλογερμανική κυβέρνηση της 
Γιουγκοσλαβίας δέχθηκε να διευκολύνει τη γερμανική 
επίθεση κατά της Ελλάδας λαμβάνοντας ως αντάλλαγ-
μα τη Θεσσαλονίκη – αν και η κυβέρνηση εκείνη ανα-
τράπηκε από τις φιλοσυμμαχικές γιουγκοσλαβικές δυ-
νάμεις, που τελικά μετείχαν στον πόλεμο στο πλευρό 
της Ελλάδας και της Βρετανίας.

•  Το 1944, ο Τίτο, προσπαθώντας να κρατήσει την παλαιά 
«νότια Σερβία», δηλαδή τη σερβική Μακεδονία, αλλά 
και να τη χρησιμοποιήσει για να προωθήσει τον ηγεμο-
νισμό του στα Βαλκάνια και να διεκδικήσει εδάφη της 
Ελλάδας και της Βουλγαρίας, δημιούργησε ένα «εθνι-
κό μακεδονικό» κράτος που θα έπαιζε ακριβώς αυτόν 
τον ρόλο.

•  Το 1946, κατά τη Διάσκεψη της Ειρήνης στο Παρίσι, ο 
Γιουγκοσλάβος αντιπρόσωπος Μοσέ Πιγιάντ ζήτησε 
την «ενοποίηση» της Μακεδονίας υπό την αιγίδα της 
γιουγκοσλαβικής «Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονί-
ας» – δηλαδή επισήμως προέβαλε γιουγκοσλαβική δι-
εκδίκηση επί της ελληνικής και της βουλγαρικής Μακε-
δονίας.

•  Tο 1947 έγιναν οι συμφωνίες των Τίτο και Γκεόργκι Δη-
μητρώφ σχετικά με αντίστοιχες γιουγκοσλαβικές διεκ-
δικήσεις επί της βουλγαρικής Μακεδονίας.
Δεν είναι εδώ ο κατάλληλος χώρος για να αναλυθεί η 

ιστορική διάσταση της περίπλοκης μεταπολεμικής διαμά-
χης Σόφιας-Βελιγραδίου/Σκοπίων στο Μακεδονικό. Αυτή 
συχνά συγκαλυπτόταν από δυσπερίγραπτες διαφωνίες 
ιδεολογικού χαρακτήρα μέσα στον κομμουνιστικό κόσμο, 
οι οποίες αντανακλούσαν την αντιπαράθεση Βελιγρα- 
δίου-Μόσχας μετά τη ρήξη Τίτο-Στάλιν το 1948. Αξίζει όμως 
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να σημειωθεί ότι μονίμως από το 1913 και μετά –σε δύο 
παγκοσμίους πολέμους όσο και στον Ψυχρό Πόλεμο– το 
Μακεδονικό έδειχνε την τάση να «κρύβεται» μέσα σε ευ-
ρύτερες, ακόμη και παγκόσμιες συγκρούσεις. Οι δυνάμεις 
που κατά καιρούς θέλησαν να επιτύχουν εδαφική επέκτα-
ση σε βάρος των γειτόνων τους (δηλαδή κατά καιρούς και 
η Βουλγαρία και η Γιουγκοσλαβία) προσπάθησαν να χρη-
σιμοποιήσουν τις ευρύτερες αυτές συγκρούσεις για να 
προωθήσουν τις μακεδονικές τους βλέψεις έναντι των γει-
τόνων τους. Σε διάστημα 30 ετών, η Ελλάδα δέχθηκε τρεις 
φορές εισβολή στα μακεδονικά της εδάφη: 1913, 1916, 1941 
– τις δύο κατά τη διάρκεια παγκοσμίων πολέμων. Ας μην 
επεκταθούμε εδώ στον ρόλο που έπαιξε το Μακεδονικό 
ζήτημα, κατά την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, στον ελ-
ληνικό εμφύλιο πόλεμο.

Επειδή ακριβώς αντιμετώπισε τις διεκδικήσεις άλλων 
στον ευρύτερο μακεδονικό χώρο, από το 1913 η Ελλάδα  
–με ρητές σχετικές διακηρύξεις του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου– διαμόρφωσε μια πολιτική που έμελλε να διατηρήσει 
σταθερή στις επόμενες δεκαετίες. Επιδίωκε πάντοτε να 
διασφαλίσει την ισορροπία δυνάμεων στη Βαλκανική, ώστε 
να μην επιτρέψει σε οποιοδήποτε άλλο κράτος να απειλή-
σει τα ελληνικά σύνορα. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν επέτρε-
πε ποτέ σε άλλον να μονοπωλήσει την ταυτότητα της γε-
ωγραφικής Μακεδονίας – μια μονοπώληση που μοιραία, 
στις συνθήκες των Βαλκανίων, μετατρέπεται σε εδαφική 
διεκδίκηση, ίσως και σε περιπέτεια για τον μακεδονικό 
ελληνισμό. Αυτή η ελληνική πολιτική έγινε ιδιαίτερα εμ-
φανής μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν αναδύ-
θηκε από την πλευρά των Γιουγκοσλάβων ένας «εθνικός» 
μακεδονισμός, που εξ ορισμού αποσκοπούσε στη διεκδί-
κηση, εθνικά και πολιτιστικά, του συνόλου της γεωγραφι-
κής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής. 
Όσο η γιουγκοσλαβική Μακεδονία παρέμενε στο πλαίσιο 
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της Γιουγκοσλαβίας, οι διευθετήσεις που την αφορούσαν 
(π.χ. σύσταση γιουγκοσλαβικού ομόσπονδου κράτους, προ-
βολή «μακεδονικής» γλώσσας, ίδρυση «μακεδονικής» Εκ-
κλησίας κ.λπ.) ήταν εσωτερική υπόθεση της γιουγκοσλα-
βικής ομοσπονδίας, στην οποία η Ελλάδα δεν είχε δικαί-
ωμα να παρέμβει. Οι παρεμβάσεις της Αθήνας κυρίως απο-
σκοπούσαν να μην τεθεί θέμα «μακεδονικής μειονότητας» 
στην ίδια την Ελλάδα. Όταν το ομόσπονδο κράτος ανακή-
ρυξε την ανεξαρτησία του το 1991 με όνομα (Δημοκρατία 
της Μακεδονίας) που έδειχνε ότι επιδίωκε να προβάλει 
ως ο μνηστήρας της ευρύτερης περιοχής, η Ελλάδα είχε 
πλέον τη δυνατότητα να αντιδράσει, όπως και έκανε.

Για τους ίδιους λόγους, η Ελλάδα απέφυγε σταθερά 
την αναγνώριση εθνικής μειονότητας στο μακεδονικό έδα-
φός της. Το 1924, με το Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ, η 
Αθήνα αναγνώρισε τους σλαβόφωνους ως βουλγαρική μει-
ονότητα. Η σύναψη της συμφωνίας αυτής ήταν για την Ελ-
λάδα ενέργεια πολλαπλά άστοχη. Πρώτον, επειδή δεν ήταν 
όλοι οι σλαβόφωνοι της Ελλάδας βουλγαρόφρονες: ένα με-
γάλο μέρος τους είναι δίγλωσσοι Έλληνες και υπερήφα-
νοι για αυτό· η συμφωνία αυτή, επομένως, απειλούσε να 
παραδώσει σε ξένη πολιτιστική επιρροή ανθρώπους που 
όχι μόνον αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες, αλλά και εί-
χαν πολεμήσει (στον Μακεδονικό Αγώνα και αργότερα) 
για να εξασφαλίσουν αυτή την ταυτότητα. Δεύτερον, η 
συμφωνία Πολίτη-Καλφώφ ήταν άστοχη επειδή προκάλε-
σε τη Σερβία, που απαίτησε τώρα την αναγνώριση των 
σλαβόφωνων ως σερβικής μειονότητας, αφήνοντας την Ελ-
λάδα να δέχεται πιέσεις και για τα δύο! Τελικά, η συμφω-
νία ακυρώθηκε με ειδική αποστολή του Ε. Βενιζέλου στην 
Κοινωνία των Εθνών. Έκτοτε η Ελλάδα αντιμετώπισε τη 
μικρή αυτή κοινότητα ως Έλληνες σλαβόφωνους. Κατά 
μείζονα λόγο, η Ελλάδα προσπάθησε με κάθε τρόπο από 
το 1944 ως τις 17 Ιουνίου 2018 να μην αναγνωρίσει εθνική 
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«μακεδονική» μειονότητα στο έδαφός της, επειδή, αν στην 
ελληνική Μακεδονία οι «Μακεδόνες» (σκέτο) είναι μια 
μειονότητα, τούτο θα συνεπαγόταν ότι οι Έλληνες κάτοι-
κοί της δεν είναι Μακεδόνες, δηλαδή νόμιμοι κάτοχοί της. 
Σε πολλές και διαδοχικές περιστάσεις στη μεταπολεμική 
εποχή, η Ελλάδα έθεσε με αυστηρότητα ως όρο στις ελ-
ληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις τη μη έγερση ζητήματος 
«μακεδονικής» μειονότητας στο έδαφός της. Μάλιστα, το 
1961-62 σημειώθηκε σοβαρή κρίση στις σχέσεις των δύο 
χωρών με αφορμή αυτό το θέμα: η Ελλάδα έκανε σαφές 
στο Βελιγράδι ότι οι Γιουγκοσλάβοι μπορούσαν είτε να 
θέσουν θέμα «μακεδονικής» μειονότητας είτε να έχουν κα-
λές σχέσεις με την Ελλάδα. Δεν μπορούσαν όμως να κά-
νουν και τα δύο, δηλαδή να θέσουν θέμα μειονότητας «στο 
πλαίσιο των καλών ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων». Το 
Βελιγράδι αντιλήφθηκε τα όρια και ανέκρουσε πρύμναν. 
Και άλλες φορές, μεταγενέστερα, η ελληνική πλευρά αντέ-
δρασε έντονα σε αντίστοιχες προσπάθειες της γιουγκο-
σλαβικής πλευράς να θέσει μειονοτικό ζήτημα – π.χ. κατά 
την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνστα-
ντίνου Καραμανλή, στη Γιουγκοσλαβία το 1980, λίγο μετά 
τον θάνατο του Τίτο.

Επομένως, από το 1870 –και ακόμη πιο έντονα από το 
1913– η Ελλάδα δεν προσπάθησε ποτέ να μονοπωλήσει την 
ευρύτερη γεωγραφική Μακεδονία. Πάντοτε επιδίωκε να 
μην τη μονοπωλήσει άλλος. Δεν αρνήθηκε την ύπαρξη μιας 
ομόσπονδης γιουγκοσλαβικής Λαϊκής (αργότερα Σοσια-
λιστικής, και ακόμη αργότερα ανεξάρτητης) Δημοκρατί-
ας στον μακεδονικό χώρο. Αλλά αρνήθηκε ότι θα μπορού-
σε η Δημοκρατία αυτή να είναι «της Μακεδονίας» (σκέ-
το), κάτι που αυτομάτως θα τη μετέτρεπε σε νόμιμο μνη-
στήρα της ευρύτερης μακεδονικής περιοχής, συμπεριλαμ-
βανομένης της ελληνικής. Η Ελλάδα δεν ισχυρίστηκε ότι 
οι Έλληνες Μακεδόνες ήταν οι «μόνοι» Μακεδόνες. Ανα-
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γνώριζε την ύπαρξη Βουλγαρομακεδόνων, Σλαβομακεδό-
νων (ή «Μακεδονοσλάβων»). Απαιτούσε όμως πάντοτε να 
μην επιτρέπεται η χρήση του όρου «Μακεδονία» και «Μα-
κεδών» (σκέτο) για να δηλωθεί ένας άλλος λαός της περι-
οχής. Σε αυτή την περίπτωση, αυτός ο άλλος λαός θα εμ-
φανιζόταν ως ο νόμιμος μνηστήρας της ευρύτερης περιο-
χής. Δεν ήταν καθόλου περίεργη η ελληνική θέση: η ελλη-
νική Μακεδονία αποτελεί το ένα τρίτο της ελληνικής εθνι-
κής επικράτειας και ο πληθυσμός της το ένα τέταρτο του 
ελληνικού πληθυσμού.

Στην ελληνική αυτή θέση προβάλλεται κατά καιρούς ο 
αντίλογος ότι υπάρχουν άλλες περιπτώσεις στις οποίες 
ένα όνομα χρησιμοποιείται αυτούσιο από δύο χώρες. Έτσι, 
π.χ., τονίζεται ότι υπάρχει το Λουξεμβούργο (το κράτος) 
και δίπλα του το βελγικό Λουξεμβούργο, χωρίς να γεννά-
ται πρόβλημα. Το ερώτημα εδώ είναι: Πότε ήταν η τελευ-
ταία φορά που το Λουξεμβούργο (το κράτος) εισέβαλε στο 
βελγικό Λουξεμβούργο και προσπάθησε να το εθνοκαθά-
ρει εκτελώντας μαζικά τον πληθυσμό του; Πότε, τέλος πά-
ντων, το Λουξεμβούργο (το κράτος) διεκδίκησε το βελγι-
κό Λουξεμβούργο; Εάν κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει προσφά-
τως (και παρακαλούμε τον αναγνώστη να το ψάξει εάν 
έχει γίνει), είναι κατανοητό γιατί το Βέλγιο δεν εγείρει θέ-
μα. Και στην ελληνική Μακεδονία, εάν η ιστορία της ήταν 
όμοια με του Λουξεμβούργου και του βελγικού Λουξεμ-
βούργου, δεν θα θέταμε ζήτημα. Αλλά δεν είναι όμοια, και 
είναι μια θεμελιώδης πραγματικότητα το ότι δεν είναι 
όμοια. Αντίστοιχη είναι η απάντηση σε άλλες ανάλογες 
περιπτώσεις – π.χ. η Γεωργία (το κράτος) και η αμερικα-
νική ομόσπονδη Πολιτεία της Γεωργίας, που δεν έχουν καν 
κοινά σύνορα.

Στον κόσμο υπάρχουν πολλές Μακεδονίες. Οι περισσό-
τερες –για την ακρίβεια, δεκατέσσερις– βρίσκονται στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Από μία Μακεδονία έχουν επίσης η 
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Βραζιλία, η Ρουμανία και η Σκωτία. Είναι προφανές ότι η 
χρήση της ονομασίας Μακεδονία σε όλες αυτές τις περι-
οχές του κόσμου δεν μας ενοχλεί, αλλά είναι τιμητική για 
την Ελλάδα και την ιστορία της. Τα πράγματα αλλάζουν 
όταν ερχόμαστε στη γεωγραφική Μακεδονία την οποία 
μοιράζονται Ελλάδα, ΠΓΔΜ και Βουλγαρία. Και αλλάζουν 
επειδή εντάσσονται στις ροπές και τις τάσεις, όχι πάντο-
τε καθησυχαστικές, της συγκεκριμένης περιοχής του κό-
σμου. Οι άλλοι –οι τρίτοι– λαοί δεν τις γνωρίζουν και δεν 
είναι καθήκον τους να τις γνωρίζουν. Οι άλλοι –οι τρίτοι– 
λαοί δεν έχουν την ευθύνη της σταθερότητας της περιο-
χής. Η γνώση και η ευθύνη ανήκει σε εμάς, του λαούς της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Δεν υπήρξε, επομένως, ένα καπρίτσιο της ελληνικής 
πλευράς το ζήτημα της ονομασίας του γειτονικού κράτους 
και του λαού του. Πρόκειται για μια αυτονόητη προφύλα-
ξη. Δεν είναι λογικό να αποδεχθεί μια χώρα ότι το όνομα 
του ενός τρίτου της επικράτειάς της ανήκει αποκλειστικά 
σε μια άλλη χώρα – ιδίως εάν αυτό το τρίτο της επικρά-
τειάς της έχει τόσο σταθερά, επανειλημμένα και ένοπλα 
διεκδικηθεί.



ΣΉΜΕΙΟ 2

Τα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος 
στο Μακεδονικό σήμερα

Μήπως, όμως, η Ιστορία (και η στρατηγική, και η διεθνής 
στρατηγική) είναι πλέον άσχετη; Τι έχει να φοβηθεί σήμε-
ρα η Ελλάδα στο Μακεδονικό; Πρόκειται για επιχείρημα 
που συχνά ακούμε στον δημόσιο διάλογο. Ποια είναι, λοι-
πόν, τα θέματα του ελληνικού ενδιαφέροντος σήμερα; 
Υπάρχουν τέτοια ή η συζήτηση για ελληνικά συμφέροντα 
στο Μακεδονικό αντανακλά μια απαρχαιωμένη και ξεπε-
ρασμένη –αν όχι και «εθνικιστική»– στάση;

Δύο είναι τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος στο ση-
μερινό Μακεδονικό ζήτημα: αφ’ ενός οι βαλκανικές ισορρο-
πίες και η ασφάλεια· και αφ’ ετέρου η ανάγκη να διασφα-
λιστεί το ανθρώπινο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού –η 
ταυτότητα, εθνική και τοπική– των Ελλήνων Μακεδόνων.

Ας εξετάσουμε το πρώτο ζήτημα: βαλκανικοί συσχετισμοί 
και ασφάλεια. Είναι γνωστό το επιχείρημα ότι, στο πεδίο 
αυτό, έως τώρα η Ελλάδα διέπραττε μια μεγάλη υπερβο-
λή, καθώς το «κρατίδιο» της ΠΓΔΜ είναι μικρό και οικο-
νομικά ανίσχυρο, μαστίζεται από θεμελιώδη δημογραφι-
κή ανασφάλεια (λόγω της υπάρξεως της μεγάλης αλβανι-
κής του μειονότητας με ανοδική δημογραφική τάση) και 
επομένως δεν θα μπορούσε ποτέ να απειλήσει την ασφά-
λεια μιας Ελλάδας μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ .
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Τα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι τόσο απλά. Σε ένα δι-
εθνές ζήτημα με τόσο μεγάλο ιστορικό βάθος και επιμο-
νή, το οποίο μάλιστα εξελίσσεται με όρους δεκαετιών (και 
όχι ετών), η μόνη ασφαλής λύση, αλλά και η μόνη που μπο-
ρεί να εγγυηθεί μια ομαλή πορεία συμφιλιώσεως των λα-
ών της περιοχής, είναι μια έντιμη, ακριβής και σαφής λύ-
ση. Η Ελλάδα επιδίωκε σταθερά μια συμφωνία μεταξύ 
των εμπλεκομένων κρατών στο Μακεδονικό ότι καθένα 
από τα τρία κατέχει ένα μόνο τμήμα της ευρύτερης γεω-
γραφικής περιοχής της Μακεδονίας, και ότι ο λαός του εί-
ναι ένας μόνον από τους λαούς που κατοικούν ισότιμα σε 
αυτήν. Οποιαδήποτε άλλη «λύση» (ιδίως αυτή που επι-
τρέπει τη μονοπώληση εννοιών και ταυτοτήτων από ένα 
μόνον μέρος) είναι επισφαλής, αλλά και θα απειλήσει να 
αποτρέψει την οριστική εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ 
τους. Επομένως, η Ελλάδα αποδέχθηκε, από το 1913, ότι 
τμήματα της ευρύτερης γεωγραφικής Μακεδονίας είχαν 
υπαχθεί και στη Βουλγαρία (η Μακεδονία του Πιρίν) και 
στη Σερβία/Γιουγκοσλαβία, το καθένα με τους αντίστοι-
χους κατοίκους. Δεν αποδέχθηκε όμως την αποκλειστική 
και μονοπωλιακή χρήση του όρου Μακεδονία από τα γει-
τονικά κράτη και τους λαούς τους, που θα ήγειρε εμμέ-
σως ή αμέσως διεκδικήσεις τους στον ελληνικό μακεδονι-
κό χώρο.

Ακόμη και έτσι – θα πουν πολλοί. Τι απειλή μπορεί να 
εγείρει έναντι της «ευρωπαϊκής Ελλάδας» ο μικρός λαός 
της ΠΓΔΜ; Μήπως τελικά υπερβάλλουμε;

Η απάντηση οφείλει να είναι σαφώς αρνητική. Η σοβα-
ρότητα μιας διεκδίκησης είναι απόρροια της υπάρξεώς 
της καθ’ εαυτήν, και όχι συνάρτηση της ισχύος του παρά-
γοντα που τη διατυπώνει – τουλάχιστον, έτσι είναι εάν θέ-
λεις να θεωρείσαι σοβαρό κράτος. Η Λαϊκή Δημοκρατία 
της Κίνας είναι τουλάχιστον 60 φορές μεγαλύτερη από την 
Ταϊβάν, είναι πυρηνική δύναμη και η δεύτερη ισχυρότερη 
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οικονομία του κόσμου. Αντικειμενικά, είναι αστείο να υπο-
στηριχθεί ότι η Κίνα κινδυνεύει από την Ταϊβάν. Παρ’ όλα 
αυτά η Λ.Δ. Κίνας επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε 
όλα τα θέματα που αφορούν στην Ταϊβάν, διότι την απα-
σχολεί η ύπαρξη της αμφισβητήσεως και βεβαίως οι ξένες 
δυνάμεις που θα συνταχθούν πίσω από την Ταϊβάν.

Η μονοπώληση του μακεδονικού ονόματος συνεπάγε-
ται διεκδίκηση του μακεδονικού χώρου στο σύνολό του, 
συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού τμήματος. Αυτό εί-
ναι ζήτημα αρχής, και η σοβαρότητά του δεν εξαρτάται 
από το εάν ο διεκδικών είναι ισχυρός ή όχι. Κανένα σοβα-
ρό κράτος δεν αποφασίζει να «αγνοήσει» μια διεκδίκηση 
σε βάρος του επειδή θεωρεί τον διεκδικούντα αδύναμο! 
Ούτε και η Ελλάδα είναι τόσο ισχυρή ώστε να αγνοεί δι-
εκδικήσεις των γειτόνων της, έστω και εάν αυτοί είναι λι-
γότερο ισχυροί από την ίδια· και δεν μπορεί η σημερινή 
προσωρινή συγκυρία να υπαγορεύει τη στάση μας σε ένα 
ζήτημα που έχει δείξει τέτοια ιστορική επιμονή. Αλλά, επι-
πλέον, είναι λάθος να παραμένουμε, με έναν τρόπο στα-
τικό, σε μια σύγκριση των ΑΕΠ ή των στρατιωτικών δυνά-
μεων Ελλάδας και ΠΓΔΜ για να συμπεράνουμε ότι δεν 
υφίσταται (και δεν θα εγερθεί και στο μέλλον) θέμα για 
τη χώρα μας. Δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα στα Βαλ-
κάνια. Ας δούμε κάποια βασικά στοιχεία των βαλκανικών 
δυναμικών.

Το 1999, οι Αλβανοί του Κοσόβου απελευθερώθηκαν 
από τη σερβική κυριαρχία: αλλά αυτό δεν έγινε επειδή νί-
κησαν οι Κοσοβάροι Αλβανοί τον σερβικό στρατό· έγινε 
επειδή πραγματοποιήθηκε μια μεγάλης κλίμακας διεθνής 
παρέμβαση –και πόλεμος– εναντίον της Γιουγκοσλαβίας/
Σερβίας και προς όφελός τους. Άλλοι νίκησαν τη Σερβία 
για λογαριασμό των Κοσοβάρων Αλβανών. Το 1916 και το 
1941, η Βουλγαρία κατέλαβε περιοχές της Ελλάδας (και 
της τότε Σερβίας)· αλλά ούτε στη μια ούτε στην άλλη πε-
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ρίπτωση δεν διέθετε η Βουλγαρία την ισχύ να νικήσει την 
Ελλάδα (και τη Σερβία) και να κατακτήσει αυτά τα εδά-
φη· τα κατέκτησε επειδή ο σύμμαχός της, μια μεγάλη δύ-
ναμη –η Γερμανία–, είχε την ισχύ που επέτρεψε στη Βουλ-
γαρία να τα κατακτήσει. Αλλά και αντίστροφα: η Ελλά-
δα απελευθέρωσε αυτά τα εδάφη το 1918 και το 1944 όχι 
επειδή διέθετε την ισχύ για να νικήσει τον βουλγαρικό στρα-
τό, αλλά ως μέλος του νικητήριου συνασπισμού σε δύο 
παγκοσμίους πολέμους – δηλαδή χάρη στις συμμαχίες της. 
Το 1878, συγκροτήθηκε το βουλγαρικό κράτος· και συγκρο-
τήθηκε όχι επειδή η βουλγαρική εθνική επανάσταση είχε 
νικήσει τον οθωμανικό στρατό, αλλά επειδή το είχε κάνει 
η Ρωσία στον ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-78. Τέλος, και 
η ίδια η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1830 χάρη όχι 
μόνον στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά και στη ναυμα-
χία του Ναυαρίνου και στον ρωσοτουρκικό πόλεμο του 
1828-29. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που θα μπο-
ρούσαν να παρατεθούν.

Με άλλα λόγια: αυτό που μετρά στις βαλκανικές υπο-
θέσεις δεν είναι μόνον –πάντως, δεν είναι πάντοτε– η σχε-
τική ισχύς των βαλκανικών κρατών (δηλαδή η συγκριτική 
ισχύς των ιδίων), αλλά και η ισχύς των διεθνών συμμάχων/
πατρώνων τους. Είναι πολλές οι περιπτώσεις στη βαλκα-
νική ιστορία που υπερίσχυσε ο μικρότερος και πιο αδύ-
ναμος παράγοντας, επειδή υποστηρίχθηκε από μεγάλες 
δυνάμεις που ήταν ισχυρότερες του αντιπάλου του. Αυτό 
δεν έγινε μία μόνον φορά. Γίνεται διαρκώς στα Βαλκάνια. 
Έγινε ακόμη και το 1999.

Και για να τεθεί το θέμα απλούστερα: το πρόβλημα της 
ασφάλειας που προκαλείται από το Μακεδονικό εδράζε-
ται στη διάθεση της ΠΓΔΜ να μονοπωλεί το σύνολο της μα-
κεδονικής ταυτότητας και του μακεδονικού χώρου. Εφό-
σον συντρέχει αυτός ο παράγοντας, η σχετική ισχύς Αθη-
νών-Σκοπίων είναι ένα βασικό στοιχείο, το οποίο ασφα-
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λώς πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν, δεν είναι όμως καθό-
λου δεδομένο ότι θα αποδειχθεί καταλυτικό σε όλα τα σε-
νάρια. Και ένα σοβαρό κράτος, όταν χαράσσει εθνική πο-
λιτική, οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψιν όλα τα σενάρια, όχι 
μόνον αυτά που το βολεύουν επειδή βαρέθηκε να ασχο-
λείται με το θέμα.

Το δεύτερο ζήτημα ελληνικού ενδιαφέροντος είναι να δι-
ασφαλιστεί το ανθρώπινο δικαίωμα του αυτοπροσδιορι-
σμού των Ελλήνων Μακεδόνων. Στο σημείο αυτό εμφιλο-
χωρούν κάποιες πρόσθετες παρεξηγήσεις. Πολλοί –ακόμη 
και μέσα στη χώρα– κατηγορούν την Ελλάδα ότι επί χρό-
νια αρνείτο στον σλαβικό λαό της ΠΓΔΜ το δικαίωμα του 
αυτοπροσδιορισμού, επειδή δεν τους αναγνώριζε το δι-
καίωμα να αυτοαποκαλούνται «Μακεδόνες» (σκέτο). Ευ-
τυχώς, συνεχίζουν οι ίδιοι επικριτές, με τη Συμφωνία των 
Πρεσπών η Ελλάδα διορθώνει αυτό το λάθος της, εφόσον 
στο εξής θα τους το επιτρέπει.

Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Εάν οι κάτοικοι της ΠΓΔΜ 
είναι οι Μακεδόνες (σκέτο), είναι φανερό ότι περίπου εξα-
φανίζονται οι Έλληνες Μακεδόνες στο επίπεδο το πολιτι-
στικό και του αυτοπροσδιορισμού: επειδή, σε αυτή την 
περίπτωση (εφόσον δηλαδή εθνικά Μακεδόνες –σκέτο– θα 
είναι άλλοι), θα αμφισβητείται είτε η μακεδονικότητα εί-
τε η ίδια η ελληνικότητα των Ελλήνων Μακεδόνων, που θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν ότι είναι αυτό: 
και Έλληνες και Μακεδόνες. Ελπίζουμε ότι δεν θα εγερ-
θεί αντίρρηση στην άποψή μας ότι και οι Έλληνες, τελικά, 
θα πρέπει να έχουν ανθρώπινα δικαιώματα – όχι μόνον οι 
άλλοι.

Πολλοί αντιτάσσουν ότι οι Έλληνες Μακεδόνες είναι 
εθνικά Έλληνες, και επομένως δεν χρειάζεται να δηλώνουν 
Μακεδόνες. Αυτό είναι μια άλλη περίεργη υπόθεση. Πρέ-
πει κάποιος να νομίζει ότι είναι ο Θεός ή ο Στάλιν για να 
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αποφασίζει ο ίδιος πώς θα αυτοπροσδιοριστούν οι Έλλη-
νες Μακεδόνες ή να αποφασίζει ο ίδιος ότι δεν χρειάζεται 
να αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες· επειδή, στην πα-
γκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας, μόνον ο Θεός ή ο Στά-
λιν θα τολμούσαν να διεκδικήσουν αρμοδιότητα να απο-
φασίσουν κάτι τέτοιο.

Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που δεν θα προστάτευε 
το δικαίωμα των μελών του έθνους του στην τοπική/περι-
φερειακή τους ταυτότητα· είναι ζήτημα αξιοπρέπειας αυ-
τού του κράτους. Ή –για να το πούμε με μεγαλύτερη ακρί-
βεια– με τη Συμφωνία των Πρεσπών η Ελλάδα γίνεται το 
πρώτο κράτος στον κόσμο που δείχνει να μη σέβεται την 
εθνική και περιφερειακή ταυτότητα των μελών του έθνους 
του. Και τούτο επειδή, όπως θα δειχθεί, με τη Συμφωνία 
των Πρεσπών η Ελλάδα δέχεται να αποκαλείται ένας άλ-
λος λαός «Μακεδόνες» (σκέτο), ενώ η ελληνική Μακεδονία 
είναι το ένα τρίτο της ελληνικής εθνικής επικράτειας, το 
μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα της γεωγραφικής Μακεδονί-
ας (όπως και εάν υπολογιστεί αυτή) και οι Έλληνες Μακε-
δόνες πάνω από το ένα τέταρτο του ελληνικού πληθυσμού.

Στην πράξη, ειδικά όταν εξετάζονται τα σημερινά ελληνι-
κά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, οι υποστηρικτές 
της Συμφωνίας των Πρεσπών υποτιμούν άκριτα και επι-
κίνδυνα τους Σλαβομακεδόνες της ΠΓΔΜ και τη δύναμη 
του εθνικισμού τους. Υιοθετώντας μια ακραία αλαζονική 
στάση, εδρασμένη στη σημερινή σχετική ευημερία της Ελ-
λάδας, θεωρούν τον γειτονικό λαό (αλλά πιθανότατα και 
τους Βουλγάρους) ως ανάξιους μελλοντικούς αντιπάλους. 
Τέλος, υποτιμούν μέχρις αγνοήσεως το βασικό, ανθρώπι-
νο δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού των Ελλήνων Μακεδό-
νων. Εδώ, όμως, διαπράττουν ένα στρατηγικό λάθος, ένα 
λάθος –ας μας επιτραπεί η φράση– θουκυδίδειας κλίμα-
κας. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται μεταξύ του Βελγίου και της 
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Ολλανδίας· βρίσκεται σε μια από τις πιο ταραγμένες πε-
ριοχές του πλανήτη. Και είναι τραγικό λάθος να υποτιμή-
σει η Ελλάδα τη δυναμική ενός βαλκανικού εθνικισμού 
επειδή μέσα από το πρίσμα της αλαζονείας της θεωρεί ότι 
δεν την απειλούν οι Σλαβομακεδόνες της ΠΓΔΜ, καθώς εί-
ναι λίγοι και φτωχοί. Οι βαλκανικές δυναμικές δεν λει-
τούργησαν ποτέ έτσι.

Τέλος, καλό θα είναι η Ελλάδα να μη δείχνει (όπως κά-
νει με τη Συμφωνία των Πρεσπών) ότι η ίδια δεν εμμένει 
στις κόκκινες γραμμές της 150 ετών. Αυτό κινδυνεύει να 
ενθαρρύνει άλλους γείτονές της (που δεν είναι το Βέλγιο 
και η Ολλανδία, αλλά η Τουρκία) να εντείνουν τις πιέσεις 
τους σε βάρος της. Και αυτό, επίσης, είναι ένα βασικό στοι-
χείο ελληνικού ενδιαφέροντος που σχετίζεται με το Μα-
κεδονικό και τις βαλκανικές υποθέσεις.
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Τι προβλέπει η Συμφωνία

Το επίσημο όνομα της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι «Τε-
λική Συμφωνία για την επίλυση των διαφορών οι οποίες 
περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη λήξη 
της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση 
στρατηγικής εταιρικής σχέσεως μεταξύ των Μερών». Από 
τον τίτλο και μόνον προκύπτουν τα ακόλουθα:
•  Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί συνέχεια και ολο-

κληρώνει τη Μεταβατική Συμφωνία της Νέας Υόρκης 
(που είναι περισσότερο γνωστή ως Ενδιάμεση Συμφω-
νία) του Σεπτεμβρίου 1995. Εάν η Συμφωνία των Πρε-
σπών κυρωθεί και από τα δύο Κοινοβούλια, η Ενδιάμε-
ση Συμφωνία θα πάψει να ισχύει.

•  Η Συμφωνία των Πρεσπών γίνεται κατ’ εφαρμογή των 
δύο σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ που αναγνώρισαν την ύπαρξη μίας διεθνούς 
διαφοράς ως προς το όνομα του κράτους. Επισημαίνε-
ται ότι τα σχετικά Ψηφίσματα αναφέρονταν σε μία «δι-
αφορά», ενώ στο κείμενο της Συμφωνίας χρησιμοποι-
είται η λέξη στον πληθυντικό: «διαφορές». Μετά την 
κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τα δύο Κοι-
νοβούλια, το θέμα πρέπει να παραπεμφθεί εκ νέου στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας για να κρίνει εάν έχει λήξει η δι-
εθνής διαφορά που υπάρχει σχετικά με το όνομα. Λό-
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γω της εκπεφρασμένης αντιθέσεως της Ρωσίας στη Συμ-
φωνία των Πρεσπών, δεν αναμένεται ότι θα υπάρξει 
νέο Ψήφισμα. Αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ της Συμ-
φωνίας εάν αυτή κυρωθεί και από τις δύο χώρες.

•  Εκτός από τη διευθέτηση των «διαφορών», επιδιώκε-
ται η εδραίωση μιας στρατηγικής σχέσεως μεταξύ των 
δύο χωρών.
Η ουσία του κειμένου της Συμφωνίας των Πρεσπών βρί-

σκεται στα άρθρα 1, 2, 7 και 20. Το άρθρο 1 είναι το άρθρο 
των μεγάλων συμβιβασμών. Σε αυτό το άρθρο αποφασί-
ζεται ότι το κράτος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρα-
τίας της Μακεδονίας θα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία 
και η ονομασία θα είναι erga omnes, δηλαδή θα ισχύει σε 
διεθνές επίπεδο, αλλά και στο εσωτερικό, γεγονός που θα 
απαιτήσει συνταγματικές τροποποιήσεις· η ιθαγένεια/υπη-
κοότητα των Σκοπίων θα είναι «Μακεδονική / πολίτης της 
Βόρειας Μακεδονίας»· η επίσημη γλώσσα του κράτους θα 
είναι η «Μακεδονική γλώσσα», όπου ρητώς η Ελλάδα ανα-
φέρει ότι η γλώσσα αυτή είχε αναγνωρισθεί από τον ΟΗΕ 
σε κάποια συνδιάσκεψη για την τυποποίηση των γεωγρα-
φικών ονομάτων το 1977· τα διεθνή ακρωνύμια της χώρας 
θα παραμείνουν MK και MKD πλην των πινακίδων των αυ-
τοκινήτων· προβλέπονται συγκεκριμένα βήματα βάσει των 
οποίων η ΠΓΔΜ πρώτα θα κυρώσει τη Συμφωνία, μετά θα 
ολοκληρώσει τις συνταγματικές αλλαγές στο σύνολό τους 
(in toto), μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2018, και στη συνέχεια η 
Ελλάδα θα προχωρήσει σε κύρωση της Συμφωνίας· θα ξε-
κινήσει διάλογος ως προς τα προβλήματα που πηγάζουν 
από τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και 
επωνυμίες. Τέλος, ορίζεται μία μεταβατική περίοδος κα-
τά την οποία η ΠΓΔΜ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προ-
χωρήσει σε αυτές τις αλλαγές στο εσωτερικό της.

Στα άρθρα 1 και 2 προσδιορίζεται η πορεία που θα ακο-
λουθηθεί για να τεθεί εν ισχύι η Συμφωνία:
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